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1 
1  لمقدمة

لرحيم  لرحمن  لل   ه   بسم 
لمرسلين سيدنا محم   شر  لسلا على  جمعينلصلا  صحبه  له  على   .د 

 تمهيد
لأخير تطو   لعقو  ث   كبير    شهد  قد  لتقنية،  لتطو   في جانب   في ر هذ 

لات   كا مجا  ية،  لبشر لحيا  لأكبر من همجالا عديد من  لمستفيد  ذ صالا 
لات  لتطو  سائل  ليا ،  ساعد  قما صناعية  صا من شبكا هاتفية 

لبعيد ببعضها لبلد  بط  ية على  لعالم بحق  حت ى  بصر صا  ضحى   ، ية صغير قر
لى محاضر  يستمع  قوعها،  لعالمية لحظة  لأحد  هو في بيته يتابع  لإنسا 

صبح بإمكانه  لعلما من شت   ، بل  ما تلفا هو جالس  لمعمو  نحا  ى 
، كما  يت   لمطر للنقا لموضو  يه في  يسألهم،  يتدخل لإبد   صل بهم 

سي لحو لعالمية )قتحا  لمعلوما  نشا شبكة  لى  لاتصالا  ( لانترنتب مجا 
لى عصر جديد )عصر  لبشر  لمجتمع  (.  لانترنتلتي نقلت  لمعلوما   عصر 

لعالمية توس  قد توس   لمعلوما  ستخد شبكة  لد ا مذهلا  ع  ع  ، ففي بعض 
لسكا %50نسبة  لانترنتفا عد مستخدمي  جمالي  ستخد من  لم يقتصر   ،

؛ بل تعد   يج للمنتجا لتر لأخبا  لعالمية على نشر  لمعلوما  بر شبكة  لى  ها 
لنقل بشت   لحجز على خطو  خدما   ، لأمو نقل  لمختلفة  عها، لعقو  نو ى 

لعالمية كي  كل   جديد تتم   ظهر معاملا   لمعلوما  ل كتب  بَيْعا عبر شبكة 
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2 
2 ن .لال كتر لحاسو مج  بر  ية، 

لتوس   تعد  ما هذ  لشبكة،  لمذهل لهذ  فها ع  هد تباين  ماتها  ستخد  
لمسلم  مر يبقى  لتي تتم  عن صح   ، متسائلا  حيالهافي حير من  لمعاملا  سطتها،  ة  بو

لك من  غير  لتعاقد عبرها،  حكامها لحكا  لمسلم معرفة  لتي يحتا  نو 
 .لفقهية

لموضو   همية 
لفقهية لأحكا عقتتمث   سة  لد همية  لانترلمبرمة  لبَيْع ول  ضع  تنعبر  في 

بط للتعاقد عبرها لير لمسلمتضو لحر عن  لاستفا منها،  يبتعد ي   ،فع  تا له 
لتي يت  صيغ عن  ن  لبيو   ا.ها غير جائز شرع  ضح 

لتنظير  سة على  لد ليستفا منه في  لانترنتلمعاصر لفقه تساعد مثل هذ 
لشبكة ة تمك  ضع سياسة عام   ستعما هذ  لة من تنظيم  لد لقائمين على  ن 

لمسلم. لمستهلك  حماية   ، لمعلوما لثقة للمتعاقدين عبر شبكة  توفير  قبتها،   مر
خر فإ   لتي  من جهة  سا  لد لى جانب غيرها من  سة  لد هذ 

يعة تبحث في  لشر تهمت  لتي  لباطلة  لدعو  لمعاصر تساهم في تفنيد  لقضايا 
لتخلف  لتطو  لإسلامية بالجمو  كبة  تها على مو لحديثة. عد قد   
لموضو ختيا   سبا 

لأسبا تتمث   لموضو مجموعة من  فع لاختيا لهذ  لد  ل في:لقد كا 
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3 لفقهي     لأحكا  سة  لمعلوما  لبَيْعلعقو ة غبتي في  لمبرمة عبر شبكة 

ن  لعالمي   قد  ة حيث بد لي  ، ي يمكن   لموضو  خدمة لديني  بحثت في هذ 
ن  خاص   لذ هو تخص  ة  لإسلامي  ية بالفقه  لى  يه ه يحتا  لجامعي في طو صي 

لما   لى  ضافة  لماجستير،  لآلي  جيد  لليسانس  لإعلا  لمعلومابجانب   ،شبكة 
ين    صا ا كنت قد تابعت تكو لآلي للتسيير متخص  لإعلا  لحصو على شها تقني في 

ن   لوطني للتعليم عن بعد، كما  لمهتمين بمجابالمركز  لآلي. ي من   لإعلا 

لمستجد     لمسائل  بحاثي حو  صلة  لإسلامي، فقد غبتي في مو لفقه   في 
نجز مذك   في  في ر  كنت   ، قا لحديثة للأ لإ  لليسانس حو  مرحلة 

لتد ق   يبي  مرحلة ما بعد  لمساهمة في ة حو مت بإعد مذكر تد حكا شركا 
لإسلامي كانت مذك  لفقه   ،: لماجستير بعنو ة لقضايا معاصر سة تأصيلي  » ر 

قا لأ  «.في 

لتي    لبحو  لحالي.حيب تتعل قلمساهمة في تقديم  لعصر  لمسلم في   ا 
 لإشكالية

يق  لبَيْعز عقد يتمي   لمعاملا  لانترنتلمبر عن طر شكا  كغير من 
لتي تتم  لتصر   شكا  بأن   لانترنتعبر  فا  لمعاملا  ها  حديثة تختلف عن 

لإسلامي، كما    لفقه  فة في  لمعر ضعها  عد   لتصرفا  لتي  بط  لضو من 
لتصر  لفق لمعاملا  لحكم عليها قد يتعذ  ها لحصر   تحقيقه في هذ فا 

لتصر   عليه فإ  لمعاملا  لشبكة نفسها،  تباطها بهيكل  لبحث  فا لا شكالية 
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4 لا تترك   لتسا  :لآتيةز في مجموعة 

بط خاص  لانترنتعبر  لبَيْعما حكم عقو  هل لها ضو لبَيْع ة؟، ؟،  هل لعقد 
حكامه،  لانترنتعبر  ما هي  لخاص  لما هي مجلس عقد،  ة بالسلع أحكا 

لمباعة عبر  لخالصة  نية  ل كتب كال لانترنتلال كتر لحاسوبية،  تطبيقا 
نية تحق   لتسجيلا لإل كتر كيف  لمرئية،  لتقابض في هذلصوتية  لسلع،  ق 

لمتعل   لأحكا  لى  لثمن باستخد قةضافة  ني بدفع  لإل كتر لدفع    .بطاقا 
لبحث  هد 

لبحث  يهد لى لانترنتعبر  لبَيْعسة عقد  لىهذ  لتوصل  جل   من 
لفقهية لبيع:  لأحكا  لنو من عقو  لمسلم على بصير حت ى لمتعل قة بهذ  يكو 

لشبكة، فيعلم ما هو جائز  ستغلا هذ  ينه عند  سه يممن تعاملا فمن  ا
 به.يعلم ما ينطو منها على محظو شرعي فيتجن    ،طمئنابا

لسابقة سا   لد
كثر من  لعالمية  لمعلوما  نشا شبكة  لزمن،  بعةلم يمض على  عقو من 

سا حولها تعد   لذلك فإ   من خلا بحثي قليلة خاص   لد لفقهي،  لجانب  ة في 
لسابقة فقد عثر على عد سا  لد لي عن  لرسائل لأ ل كتب   ها:هم   من 
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5 شبكة 1لمرجع لآلي  لحاسب  نية  لإل كتر لفقهية للتعاملا  لأحكا   :

 ( لانترنتلمعلوما )
لفقه  كتو في  عد لمقاسالة  لسند لرحمن بن عبد عبد، من   لل   ه 

لعالي للقضا ب لإمالمعهد  لإسلاميةا محم  جامعة  يا) د بن سعو  نوقشت  (لر
كثر من  1424سنة  سة في  لد جا هذ  ية،  لنسخة صفحة  467هجر في 

لو  لمطبوعة  لعلميةذ  لتي ح   بد  لفها  مها قس  قد  ،فت منها على ما يبد 
لى  بولباحث   :ثلاثة 

 : لأ لمعلولبا  مها، تعر  مل كية تقنية  ستخد  فيه لأحكا ما 
. لمعلوما شبكة  لآلي  لحاسب  ستخد  حكا  ية،  لفكر  لمل كية 

لحديثة لتقنية  سائل  لعقو عبر  بر  لثاني:  لأحكا ل فيه تعر   ،لبا 
كانهلمتعلقة ب ية  لتجا لعقو  بر  ،  اإ لخيا مها،  لز ضماناتها،  طها،  شر
لى  سة كع ثم خص   ،لكما  ية بالد لتجا ، قلعقو غير  لقر  ، لنكا د 

. لضما  لوكالة 
لعالمية لمعلوما  ئم شبكة  لثالث: جر لباحث تعر   ،لبا  حكا لى  فيه 

حكا  ني،  لإل كتر لبريد  ختر  لعالمية،  لمعلوما  قع على شبكة  لمو تدمير 
لأشخا بالق لسب، لاعتد على  إتذ   ، لأمو مج لسرقة  لبر ا 

لمستن ير  تز مج،  لبر قرصنة   ، سا طر مكافحبالفير  ، ئم.كل   ةد لجر  هذ 
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6 حكامها  :2لمرجع  نية  لإل كتر  لتجا 

كتو  عد سالة  لإسلامي، من  لفقه  لهاشميفي  هيم  بر  سلطا بن 
لإما محم  ب لإسلاميةجامعة  يا) د بن سعو  جا هذ 1428 (لر ية،  هجر

كثر من  سة في  :قس  صفحة  570لد بو لى خمسة  لباحث   مها 
: تعر   لأ عها لبا  نو نية  لإل كتر لتجا  يف بالشبكا   فيه للتعر

 .مجالاتها
لتعاقد  لثاني: بحث فيه حكم  حكا لبا  لى جانب  صيغته  ني  لإل كتر

ني،  لال كتر لتوقيع  لعقد،  لتعاقد مجلس  لخيا في  نية،  لإل كتر لمز 
ني.  لإل كتر

لثالث:  لمتعل  خص  لبا  ماص للأحكا  لتز  قة بالعاقدين كالأهلية، 
كيفية فض  لمتعاقدين عا بينهما. ،   لمنا

بع:  لر لتعاق يخص  ن فيه ما بي  لبا  لمثمن لمعقو عليه في  ني مثل  لإل كتر د 
منقولا  عه من عقا  نية، كما نو ل كتر لدفع سلع  حكا  بحث فيه 

ل ،   تقليديةبالطر  لنقد لى جانب  باستعماكالدفع  ني لدفع لشيك،  لإل كتر
سطة ني بو لإل كتر لدفع  نيةبطاقا  لإل كتر لشيكا  لى  ضافة  كما تعر  ، ، 

لتقابض.فيه ل  أحكا 
. نتها لطو فيه  ني  لإل كتر لتعاقد  لشر في  لخامس:   لبا 
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7 لإسلامي3لمرجع  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا  حكا   : 

عد  لإسلامي، من  لفقه  كتو في  نيسالة  لزهر   بجامعة عدنا بن جمعا 
لمكرمة)لقر  سة في 1428سنة  (مكة  لد جا هذ  ية،  مها صفحة قس   544هجر

: بعة فصو لى   لباحث 
 : لأ لتجا عبر لفصل  لتبا  لاتصا  ،لانترنتلية  يقة  بين فيه طر

لسر   ، الانترنتب لأما  مستو  لعاقد  لتحقق من شخصية  ، لانترنتر ية عبكيفية 
لتبا لبَيْعساليب  لشرعي لآلية  لحكم  تأمينها،  طر شحنها  لسلع  كيفية عر   ،

 .لانترنتعبر شبكت 
لشرعية. تعر   حكامها  نية  لإل كتر لتجا  لعقو في  لثاني:   ه فيلفصل 

لخاصة بالعاقدي لأحكا  لإسلامي، ثم بحث  لفقه  كانه في  ن في عقو لباحث للعقد 
نية،  لإل كتر لخاصة بالصيغة من لتجا  لأحكا  لى تفصيل  لولاية لينتقل  كالأهلية، 

لمعقو عليه كأحكا  ، ثم ختمه بأحكا  قبو لمختلفة  طريجا  تعامل ل لتي يتم  لدفع 
نية لإل كتر لتجا  لخاصة  ،بها في  لأحكا  لى  لةبضافة  لمتد  ،ترنتلانعبر  السلع 

لى سلع تجر فيها عل  قس   لربامها  ،  هي: ة  لعملا لفضة  لا غيرها مما لذهب 
لربا.تجر فيها عل    ة 

لثالث:  لتجا صه لخص  لفصل  لجعلية في  لشر  لشرعية  لشر 
نية.   لإل كتر

لعقو عبر  لمترتبة على  لآثا  بع:  لر لباحث ل، تعر  لانترنتلفصل  حقو  فيه 
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8 
8 خص   نية،  لال كتر لمنظمة للتجا  لعالمية  نين  ضافة للقو لقانو  لمتعاقدين،  سة  بالد

لمعاملا  جي بشأ  نيةلنمو مد  لال كتر  ، نيستر لأ لمقتر من طر لجنة 
لإسلامية  . مطابقته للشريعة 

نية 4لمرجع  لإل كتر لتجا  لإسلامي في:   لفقه 
عد  لمقافقه لتخصص  (غز  )لإسلامية جامعة لمن مذكر ماجستير  قد   ، 

بو مصطفى لر  جا في 2005ة لمذكر سنهذ  سليما عبد   ةمقسَ  م 146، 
: بعةلى ع  فصو

لتم ستجد ملفصل  ما   ، لعقو : حقيقة   نها.هيد
: حق لأ ما يتعل  لفصل  نية،  لإل كتر لتجا   ق بها.يقة 

حكامها. نية  لإل كتر لتجا  نو  لثاني:   لفصل 
لمترتب عنها. لأثر  نية  لإل كتر لتجا  لثالث: صو عقد   لفصل 

لإسلامي5لمرجع  لفقه  نية من منظو  لإل كتر لتجا   : 
لباحث موضو تخص   باتنةمذكر ماجستير من جامعة  قد تنا  صوله،  ص فقه 

نية بصفة عام  لال كتر ع  لتجا  قد  لباحث 2006لمذكر سنة هذ  د  ة،   من طر 
مد جا في حمد  :ع ةمقس  م  246،   لى ثلاثة فصو

عها. نو نية، خصائصها  لإل كتر لتجا  : مفهو  لأ  لفصل 
لثاني: ل لفصل  حل تنفيذ  لدفع.مر نظمة  نية،  لإل كتر  تجا 
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9 لإسلامي. لفقه  نية في ضو مبا  لإل كتر لتجا  لثالث: مرجعية   لفصل 

لإسلامي6لمرجع  لفقه  لانترنت في  لبيع عبر   : عقد 
 : عد ل كدمن  لأمين  حسن  سالة ماجمحم د  سا ،  لد ستير في 

، نوقشت سنة  ص فقه مقا لتكنولوجيا   2007لإسلامية   تخص  لعلو   بجامعة 
 .ليمن، صنعا

لى مبحثين: لباحث   قد قس مها 
لإسلامي، تعر  فيه لعد  لفقه  لبيع في  صه للتأصيل لعقد  : خص  لأ لمبحث 

لمسائل منها: ح كيفية حصو من  لفقها فيها،  ختلا  لعقو  ستحد  تطوير  كم 
تحا  مسألة   ، لفقها هب  مذ لانترنت  لتعاقد عبر  طر  لانترنت،  لإيجا عبر 

لانترنت. لتعاقد عبر   لمجلس في 

ني،  لإل كتر لبريد  لانترنت مثل  لشرعي لخدما  لحكم  صه  لثاني: خص  لمبحث 
.  لمنتديا

ني7لمرجع  لإل كتر لبيع   : تكوين عقد 
،  لإما محم د بن سعومذكر ماجستير من جامعة  لعالي للقضا لمعهد  لإسلامیة، 

عد  هي من  لشرعی ة،  لسیاسة  لبصیرقسم  لرحمن  ية. 1430 یاسر عبد   هجر
تمك ن م فهر لم  لملخص  لى  لرسالة ل كن بالنظر  لاطلا على محتو هذ  ن 

بعة فصو كالتالي: لى  نه قد قس مها  يا يتبي ن   لمحتو
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10 
10 ما يتعل ق بهما ني  لإل كتر لبيع  لعاقد في عقد   : لأ  لفصل 

ما يتعل ق بها ني  لإل كتر لبيع  لصيغة في عقد  لثاني:   لفصل 
لمعق لثالث:  ما يتعل ق بهلفصل  ني  لإل كتر لبيع   و عليه في عقد 

ما يتعل ق به ني  لإل كتر لبيع  لعقد في عقد  بع: مجلس  لر  لفصل 
ها  ن  غم  لانترنت، ل كن  سا مهم ة لأ باحث في فقه عقو  لد ت عد ُ هذ 

لم لأحكا  لا    بعض  لانترنت؛  لبيع عبر  حكا  تعل قة قد تعر ضت لجانب كبير من 
لبحث، لى مزيد  من  لانترنت ما تز بحاجة  لى  بالبيو عبر  ة  لحاجة ماس  لذلك تبقى 

لانترنت. لبَيْع عبر شبكة  ة لأحكا عقو   سة خاص 
ل  بحثخطة 
فق خط   لقد تم   لبحث  لى ة مقس  عد هذ  لبحث  ة فصوست  مة  خاتمة فجا 

 كالتالي:
لأ ، لانترنتشبكة ص للتعريف بخص   قد، للبحث تمهيد   ج عل: لفصل 

يخية حو هالية عملبيا   لى نظر تا ضافة   .لانترنت، 
لثاني:  لبَيْع عبر لتطر فيه ل تم  يلفصل  لك من خلا  ؛بوجه عا لانترنتعقد 

لإسلاميلتعريف ب لفقه  كانه في  لبَيْع  لبيع عبر عقد لماهية  فيه لتعر   تم  ي، كما عقد 
 .لانترنت

لثالث:  لمتعلقة باص  يخ  لفصل  لألانترنتن في بيو يلعاقدص للمسائل  ، هلية، مثل 
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11 ضافة   لمبيع،   .لانترنتلرضا في بيو لى مسألة  لولاية على 

بع:  لر لبيع عبر  للتطر   تم  يلفصل  لآلي عبر تكييف ، لانترنتصيغة  لتعاقد 
مسألة لانترنت لبَيْع عبر ت،  لمتعاقدين في عقو   .لانترنتباعد 

لخامس:  فيه لانترنتلمبيع عبر شبكة ص لأحكا ص  يخلفصل  بحث مسألة ت  ، 
لتقابض في عقو تحق   لمتعل  لانترنتق  لمسائل  لى بعض  ضافة  لتطبيقا قة ب،  بَيْع 

نية لحاسوبية لإل كتر لنطاقا لمصن فا   .سما 
لس :لفصل  لمتعلقة بتعر  ي ا لثمن للأحكا  باستخد  لانترنتعبر  دفع 

ني لال كتر لدفع  عها فيه يتم  ، بطاقة  نو بيا  ني  لال كتر لدفع  ، لتعريف ببطاقا 
لبَيْع عبر بيا  نية بعقد  لال كتر لدفع  لأحكا  فيه ، كما تبحثلانترنتعلاقة بطاقا 

نو  بكل  لمتعلقة  نينو من  لال كتر لدفع   .بطاقا 
لبحث بخاتمة تضم    لنتائج مجموعة   ينتهي   .لتوصيا من 

لمتبع  لمنهج 
لتأصيلي  بيع للطنظر   سة ة للبحثة  لد سة موضو  فإ   موضع  لمناسب لد لمنهج 

لتحليلي. لبَيْعحكا عقو  لمنهج  لعالمية هو  لمعلوما   عبر شبكة 
سة لد  تحديد مجا 

لبحث على عقو  لتركيز في هذ  لك  لانترنتا عبر ي  كل   لتي تتم ُ  لانترنتسيتم 
ن   ،لانترنتلبيع عبر ل غالب عقو ها تشك  أن  ل لتي مستجد لمسائل ل تنفر بعد منها كما 



   امقدمة
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12 سة. لد  تستدعي 

لإشا    لتي تتم  وموض كما تجد  لبيع  لبحث ينطبق على عقو   نترنتلاعبر   
لوس لمستخدمة للاتصا بمهما كانت  سيب الانترنتيلة  لحو فقد  فقط؛ فهو لا يقتصر على 

لمز   تتم   نية  لإل كتر لأجهز  لشر باستخد  نظمة عمليا  نية  ل كتر  بمعالجا 
جهز الانترنتتصا ب نية،  لإل كتر للوحا  لنقالة،  تف  . كالهو يو  لتلفز

لعمل يقة   طر
لبحث على ما يلي: يقة عملي في هذ   تتركز طر

ل كريمة.   لآيا   ترقيم 
يقة    لطر فق  لشريفة،  يث  لأحا  :لآتيةتخريج 

o .لاكتفا بهما لصحيحين، يتم  لحديث في    كا 
o   لصحيحين، يتم لحديث في  لى مظان    لم يكن  لحديث  ه في كتب عز 

كر ما ق خرجته مع  لتي  لحديث حو صحلحديث  هل   .تهاله 
للفظ.   لمناسبة لاستعما  لغريب  لألفا من كتب   شر غريب 
لمرجع كاملة عند      لا  كر معلوما  كر له؛  جم في ك     لتر لتخريج  تب 

مش. لإطالةخشية  لهو  في 
لنقل عن كتبهم بصفة مباش ين، مم ن لم يتم   لمغمو لأعلا  لاكتفا بترجمة    .  ر



   اانرنت شبكة حول مهيد: اأول الفصل

 

13 
13  : لأ  لانترنتتمهيد حو شبكة لفصل 

يق  ةلمبرم لبَيْعلبحث بعقو موضو لتقييد نظر   من ، لانترنتعن طر
ضع تصو   قيق ي  جل    َ ، يكو من ه   س لموضو سة  لا     لتطر  لأجد ل 

لب لتي يتم  يئلهذ   .لتعاقد عبرها ة 
لشبكة  لتمهيد توضيح حقيقة  من سيتمفي سبيل فهم بنية هذ  خلا هذ 

كيف تتم  لانترنت شبكة لى ثلا سيقس   لمعاملا عبرها.مختلف  ،  لتمهيد  م هذ 
يف بشبكة ص ليخص   لأ  لمبحث  مباحث، عر يلثاني لمبحث ، لانترنتلتعر

لثالثم  ، لانترنت بنية لمبحث  يخل عر  يتف ا  لشبكة تا  .هذ 
 : لأ  لانترنتيف شبكة تعر لمبحث 

لحالي معنى كلمة  قتنا  حد في  مع كو  ،لانترنتلا يكا يخفى على 
لعربية  لانترنت للغة  خيلة على  ستعمالا  ا هن   لا  كلمة   كثر    بيننتشا   صبحت 

نة بمعام   لنا مقا ب  ا ية  لعربية،  لك لتأخ  قابلها باللغة  ضع  لعر رما يرجع  في 
لعربية ي  مصطلح  قد يكوINTERNETصطلح قابل م  باللغة  جع   ،  ا لأمر 

لفقهية،  لتعد  لتعد   لمجامع  لعربية   للغة  لمقابلة، فمجمع  لمصطلحا  بمدينة  
:لوحد  مشق بعة مصطلحا لمصطلح  ضع مقابل هذ  ، ينك ب ش ، ةك ب لش    قد 

 .(1)ةك اب لش  ماع لم 
                                                 

(1)  : لمخلفي، مقا بعنو لضيا»محمد  لند  لإنترنت بين  لعربي على  ، «لمحتو  يا لر ، يومية 
لحجة15496،21عد  فق ه1431  لمو  .2010فمبرنو 27، 
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14 ن   لانترنتشبكة  تفر   ع  قد  بطة، على  لمتر لحاسو  ها مجموعة من شبكا 

ى تسم   (2)(WANة ) شبكا عام  ، (1)(LANية ) شبكا محل  كو   لتي ت  
يضة  لشبكا لحيانا   .(3)عةموس  لعر

لعالم تفر   ع   سيب عبر  لحو بعضها بمرتبطة  بكونها مجموعة كبير من شبكا 
سطة نظا مو   نترنت) حدبو تصا سهلة تمك  يوف   ( TCP-IP برتوكو  ن هذ ر بيئة 
سيب من  لمعلوما فيما بينهالحو ختصا  هنا من عر   ،(4)تبا   بالشبكة فها 

سيب لحو  .(5)لعالمية 
عتبرها  لا فك  م   مجموعة»كما نجد من  لحاسبا موجو في  كة من ملايين 

لحاسبا  ستخد  لحاسبا  يمكن لمستخدمي هذ  لعالم،  لأماكن حو 
لتشا في ملف     ، لا يهم  لأخر للعثو على معلوما لكمبيوتر  اتهم،  هنا نو 

                                                 

 .Local Area Networkتعني:  (1)
 .Wide Area Networkتعني:  (2)
(3)  ، خر لقاضي  لانترنت»يا  لى  ، «مقدمة  لصفا ،  -، عما 1،   ، ه1420لأ

17. 
لعبيد،  (4) لمستقبل»منصو فهد  ستثما  ، «لإنترنت:  لعبيكا ، 1، مكتبة  يا لر  ،1996 ،

32. 
(5)  Charles Steed, «Internet & Computer Terms», Gold Standard Press Inc, 

Nevada, 2001, P67. 
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15 توكولا ي   جو بر لك بسبب  لتشالمستخد   .(1)«مكن  تحكم عملية 

يفا ي  م لتعر مجموعة عبا عن  لانترنت    ستنتامكن ن مجمو هذ 
سيب  منكبير جد   سطة نظا مو   لحو حد )برتوكو تتخاطب فيما بينها بو

  .(لانترنت
سيب  لحو سطة بعضها بترتبط هذ  ل كر غط  شبكة عالمية ت  بو ي كامل 

ضية لعالمية  ،لأ لشبكة  لمحل  شبكا صمن  تتشك لهذ  لمستو  ي غير على 
لإقليمي لمستو  كبرشك  م   ترتبط فيما بينها على  لإقليمية ، لة شبكة  لشبكة 

ها تت   على، لأخر مشك   لإقليميةصل بالشبكا بد ية على مستو  لة شبكة قا
ية ببعضها ي   لقا لشبكا  َ ل شبكة عالمية م  شك  تبا  ا لجهة ليست ملك  د ح  و

لي مثا عن جز .معينة لمو  .لانترنتية لمن شبكة محل   لمخطط 

                                                 

(1)  ، لها لكمبيوتر -لانترنت»ين عبد  يمية، «لعالم على شاشة  لأكا لمكتبة   ،1 ، لقاهر  ،
1996 ،18. 
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16

 (1): مثا عن جز من شبكة محلية للانترنت 1سم توضيحي 

                                                 

لباحث. (1) عد   لمخط ط من 
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17 لثاني:   لانترنتشبكة  لية عمللمبحث 

نترنت لانترنتيرتكز عمل شبكة   يتم  ( حيث TCP-IP على نظا )برتوكو 
سيب عن بعضها  لحو سطةتمييز  ين مكو   بو مفصولة  ميةقبعة مجموعا نة من عنا

صو بين حمجموعة م كل   تكو  على، (1)(41.221.27.114 ا :مثل) بنقا
ين:   .(2)255 001لعد

لشبكا )نظا لا لانترنتكما ترتكز  ستقلالية  مر  على نظا  هو   ) مركز
ة بقي   ،  تستطيعلجز منها للتعط      ر  تعر  لا تتأث  شبكة  ترنتلان يجعل

لاتصا ببعضها  سيب  لشبحا كا ممهلحو جز  صا باقي  لذ  لضر  كة، جم 
منةهي بذلك توف   ئمة  تصا   .(3)ر بيئة 

ليا   ، سلا سيب عبر قنو مختلفة ) لحو لة بين  لمتبا لمعلوما  تنتقل 
يتم  بصر  يو(،  لر مو  جهز مختلفة ية،  سطة  لمعلوما بو  :تنظيم حركة نقل 

(,Modems hubs, Routers, Switches)(4). 

                                                 

لخا  (1) لخا  لى  لعنو يشير  ئرهذ  لجز لرسمية  لجريد  ني  لإل كتر  .joradp.dzبالموقع 
(2)  ، خر لإنترنت»ماهر سليما  لرضا للنشر، «ساسيا  مشق، 1،    ،2000 ،

26. 
(3)  ، فو ، «لانترنت»نو  لعربية للعلو لد   ،1 ،  .40، 1998، بير
عم ا خير بك،  (4) لملحم  لإنترنت»حسا  مشق، 2000، 1، «شبكا  لرضا،    ،

39. 
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ية 2سم توضيحي  لبصر لأليا  يطة تبين جز من كابلا   بين: خر
 .(1)لد

لمر تصف   يتم   لموقع  لى  يقلوصو  تصا بين حاسو  حه عن طر تأسيس 
لموقع على  لذ يستضيف  لحاسو   لخا دعى ي  لذ  لانترنتلمستخد 

(SERVER)   بطة بد لمتر ما  لخا ما  لك بالمر على مجموعة من  من خا
صولا  لمحل   لانترنت ةر خدمموف   ما  ي  لخا يةلى  َ لتي ت   لجذ بر نو شبكة عت

 . لانترنت
قا م سطة  خر بو صبح تمييز موقع عن  قع  لمو يا عد   مر   IPع 

                                                 

يطة: موقع   (1) لخر يخ www.cablemap.infoمصد   .2015-2-13، معاين بتا



   اانرنت شبكة حول مهيد: اأول الفصل

 

19 
19 لنطاقدعى سما ت   ستحدتم لذلك ا، صعب    ،(Domain Names) اسما 

سما  لأسما عكل   زي  ة تمخاص  هي  تكو هذ  لآخر،  با عن مجموعة موقع عن 
قا  حيانا حر  لحر  تكو فيمن  ختيا  يسهل حفظها،  لغالب من 

لغير، فمثلا   لموقع بشر  لا تكو محجو من طر  مستعمل    مالك 
ية فإن  تصف   لانترنت ئر لجز لأنبا  كالة  كتب عنو موقعها ي  هه يكفيح موقع 

ني  من متصفح لي في    (1)(www.aps.dz)لال كتر لموقع،  لى محتو  لج 
ضح    لاسم س لو فضل للمستعمل من هل هذ  يسر   IPقم  رتذك  لحفظ، 

ية:لمخص   ئر لجز لأنبا   عنوهو  ،(2)(http://69.64.89.224) ص لوكالة 
لمخص   لعنو  ية قابل للتغيير، فقد كا  ئر لجز لأنبا  هو  2012في سبتمبرص لوكالة 

(http://80.246.2.195). 
قع فإن   لو لتصف   يومنا هذ فإ  حت ى  هفي  لت  لانترنتح عبر عمليا  ما 

قا  لى  لمر تصف  لمستخد كتب يعندما  هن   لا   ،IPتستند  لموقع   فإ  حه سم 
ستفسا يمر   حاسوبه سا  لى  يقو بإ لشبكة ليصل  ما عبر  يلخا عد ُ لتي ت   ةلجذ

ليل ضخم يحتو  لنطاقابمثابة  قاما ي   سما  توجيه  حينها يتم  ، IP قابلها من 
لمستخد حاسب لموق   هذ   .IPع بالاستعانة برقم لى 

لج عد  ت   ما  ها ROOT SERVERS) يةذلخا عد لة عن  13(  لمسؤ
                                                 

لفرنسية:  (1) ختصا للتسمية   .Algérie Presse Serviceهو 
يخ  (2) لتحق ق منه بتا لرقم تم   ير7هذ   .2015فبر

http://69.64.89.224/
http://80.246.2.195/
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20 لتصف   لصحيح لحركة  لمستخد في لك بتو لانترنتح عبر لتوجيه  جيه حاسو 

لشبكة نحو صفحة  لتي تكو مخ لانترنتطر  نة في ز  لتي يرغب في عرضها 
حد لانترنتحاسو مالك موقع  لاستضافة،  في  قع  يمكن  لمستأجر مو  ،

كمثا على  لموقع،  جد مالك  لمستضيف في بلد بعيد عن مكا تو لموقع  يكو هذ 
ليو لك فإ   سيب مستضيفةموقع  ليومي مخز  في حو لشر  ية:  ئر لجز  مية 

سيب مستضيفة بفرنسا لخ بر فنجد مخز في حو ما موقع يومية   بسا فرنسيسكو، 
لأمريكية لمتحد  لتوجيه  تتم  ، (1)بالولايا  لمخز   بالرجوعملية  ين  لعنا نة لى 

ما خل هذ  يةلخا  .لجذ
ل  ها عمومية  يةذلج ماالخت شَغ َ حد ثني عشر منظمة  من طر 

لأمريكية)حكومة  لمتحد  لبقي ة كيانا اخ 3ل شغ   لتي ت   لولايا   ،) ما
قا تقو  .ةخاص   بالإشر على  (2)(IANA) صةلمخص   ترنتلانسلطة ضبط 

قا  ها بتخصيص  نفر لى  ضافة   ، لنطاقا سما  تسجيل  ما  لخا مجمو هذ 
توكولا  خل فيما بينها. IP)لانترنتبر لتد منع  ها  ي ا لتكر لعالم تفا ( عبر 

لسلطة تابعة لمؤسسة  بحية تأسست(3)(ICANN) لآيكاهذ   هي منظمة غير 
نياها في يقع مقر   1998عا  ظيفة كاليفو لها  ما له علاقة بالمو كل   , 

                                                 

موقع جريد (1) ليومي،  لشر  ية يعتبر موقع جريد  ئر لجز قع  لمو كثر  ليومي من  لخ بر   
ئر)حسب ترتيب   لجز  (.2012سبتمبر  28في  Alexaتصفح ا في 

(2) Internet Assigned Numbers Authority. 
(3 )Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
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21 لتحتية للشبكة   .(1)لرئيسية للبنية 

لأمريكيةلنظر  ل كو  لمتحد  شر عَ  فإ   لانترنتهي منشأ شبكة  لولايا 
صل ما من  لأمريكية،  خا لمتحد  لولايا  لثلا عشر موجو في 
لأخر م   هي: عة علىو  لثلا  خر  لمتحد, ليابا ثلا بلد   لممل كة 

. لسويد نا يطة  لخر  كما تظهرها 

 

لعالم 3سم توضيحي  ية عبر  لجذ ما  لخا يطة تبي ن تو    (2): خر

                                                 

(1) ، لي للاتصالا لد توكو»لاتحا  لقائمة على بر لشبكا  ، «ip كتي ب  ، جنيف، سويسر
2005 ،11. 

لرسمي :  (2) لموقع  لمعاينة  http://www.icann.orgنظر  يخ   2012-09-23تا

http://www.icann.org/
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22 فقت  لمتحدقد  كتوبر  لأمريكية لولايا  على تخفيف  2009في 

جة كبير على  ق  لانترنتسيطرتها بد تفاقية تمنح هيئة ، حيث   لانترنتعت على 
لمخص   قا  لأ لاستقلا لتنسيق نظا لصة )للأسما  كبر من  ( قد   آيكا

ين على  لاتفا بعد سنو من  لانترنتلعنا يأتي هذ  ضما تشغيله بسلاسة، 
بي  لأ لاتحا  لتي  لهند لصين سيالانتقا من جانب  خر   

مر مهم   شبك عتبر    لعالمية  لاتصالا  تر ي  لا للغاية بحيث يجب   ة 
حدها لمتحد   .للولايا 

لجديد   لاتفاقية  لذ  لاحتكانتهى بهذ  سهلمباشر  لحكومة  كانت تما
ية  تم  لتي  لانترنت منذ ظهولأمريكية  لعسكر لاتصالا  تطويرها كنتيجة لنظا 
بانيت"  لماضيلستين في سنو" لقر   .(1)يا من 
يزلت ية،  عز لجذ ما  لخا لضغط على  لتخفيف  لشبكة،  قا بعض من 

لشبكةم   لعالم شغلي  صل ع بإنشا نسخ   عبر  قد  لعالم،  ما عبر  لخا ن هذ 
لى ها  يخ لك  خا455 عد حصائية بتا ير 13حسب حالة  ، (2)2015فبر

ما ليست سو نسخ لخا سما ل كن  هذ  لمتعلقة بإ  لعمليا  تبقى جميع   ،
لج لنطاقا تتم   ما  لخا لأصلية  غيرها.ذعلى   ية 

                                                 

(1)  : ية بعنو لسعو يا  لر فق على تخفيف سيطرتها على »مقا بجريد  لمتحد تو لولايا 
لعد «لإنترنت لخمي15088،  ية.2009كتوبر 15 -ه  1430شو  26س ،  لسعو  ، 

يخ http://www.root-servers.orgموقع  (2)  .2015-02-13، معاين بتا
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23 لثالث:  يخ لمبحث   لانترنتتا

لأمريكية، ففي عا  لانترنت فكر لإنشا تعو    لدفا  لى  
لبا 1950 لحر  لأمريكي في   لدفا  لقلق   ة حو ما سا 

لقومية عند حد حر  لاتصالا  نتيجة لذلك  ،يةنو  سيحد لأنظمة 
لمتقدمة لأبحا  لحكومة بوكالة مشر  هذ  نجحتقد  (1) (ARPA)بد 

بع جامعا في  1969لوكالة في عا  من خلا شبكة تجريبية مريكية بط 
سم طلق   .(2)(ARPANET)عليها 

 

سم تخطيطي يبين شبكة  4سم توضيحي   :ARPANET(3) 
                                                 

ية:  (1) لانجليز ختصا للتسمية   .Advanced Research Projects Agency Networkهي 
لسيد حسين،  (2) لعالمية للمعلوما»فا  لشبكة  ل«لإنترنت:  لهيئة   ، ، لعامة للكتا مصرية 

 ،  .30، 1998لقاهر
(3)  Sam Halabi and Danny McPherson, «Internet Routing Architectures», 

Cisco Press, Second Edition, 2000, P10. 
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24 لتجربة  ل (ARPANET) لى شبكة نضم  بعد نجا هذ  جها عد من 

يمية ل كز ل مثلأكا مر لشبكا من  تم  بعدها ، لبحثجامعا  لعديد من  نشا 
لأمريكية لل (NSFnet):بينها شبكة لقومية  لمؤسسة  نشأتها   National)علو لتي 

Science Fondation)،  يض  قد نتيجة  ،(ARPANETا على شبكة )تكز 
ت   لشبكة لتشمل كاف  لذلك  لأمريكيةة مناطق سعت  لمتحد   .(1)لولايا 
لكل   تم   1985في عا   حد  بط  في نفس ، بالشبكة لنديا في بنجا 
هو مخ بر NORSAR) قالعا  يجفي سا (  تصا تأسيس   ب لنر  

لشبكة من مجر  بذلك تحو  بالشبكة،  لى شبكة عالمية شبكة محل  لت هذ  ، (2)ية 
لعالميةصا تسم   لشبكة  (, INTERNATIONAL NETWORK) ى باسم 

لى )بعدها  لاسم  نترنتINTERNETختصر هذ  لى (  لمستعمل  لمصطلح  هو   ،
 .ليو

هم  ي   يخ  عتبر  لموس   لانترنتحد في تا لعالمية  لشبكة  خا نظا    عةهو 
ختصا   World Wide Web: )لويب فة  بحلو ما   حيث( WWWلمعر

يائيا من 1991 لسويسر لتابعا  سويسر ستطا فيز ل لتوص   (CERN)لمخبر 
نية ي دعى ) لال كتر لوثائق  مبني على برتوكو  (HTMLلى تنسيق جديد من 

(HTTP) لنصو لى جانب  مكانية   لجديد  لتنسيق  تا هذ  قد   ،
                                                 

لعبيد،  (1) لمستقبل»منصو فهد صالح  ستثما   .32، «لإنترنت: 
 (2) Mike Thelwalla, and Liwen Vaughan, » Is the Internet a US invention?«,  

Journal of Research Policy 31 (2002), P1375. 
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25 يا  لىصوأل ،لوسائط كالصو متعد  محتو ضافة  لتنسيق ك َ لك مَ  ،  ن هذ 

ضافة لويب اصفح حر  م   َ تباطا من  خر على  يةب  ع ُ شَ  ت ثائق  لى  تقو 
 .(1)لشبكة

لرسومية م  لتصف   تطبيقاتطوير  لويب تم  شبكة  مع تقد   للمستخدمين  تيحة  ح 
نه ب لى ما يريد لنقرلوصو  لرسو  تمج   ،التأشير  معالجة  لنصو  يا تنسيق  مز

ل لنو هتصف  م   كا    ،احتصف  مفي شاشة   (Mosaic) م تَصف  حو ح من هذ 
لحوسبة طو  لذ  لوطني لتطبيقا  لمركز  سا عليا كا يعمل في   طالب 

 .1993عا  لينولفائقة بجامعة 
نقرها لوصلة  لتأشير على  لبرنامج للمستخد  تا هذ  لتنق  سه   ،قد  ل ل عملية 

لمستخدمين غ لانترنت في لتجو   لمختص  على  لآلي، في ين ير     كا لإعلا 
لمنس   لرسو   .(2)قةبرنامج يستخد 

لتطو   قد  لذ شهد  ل كبير  لاتصالا     ةشبكع لى توس  قطا 
لبيانا عبرها حيث بلغ معد  يا سرعة تنق   ،لانترنت لبيانا عبر  تنق  ل  ل 

لمعلوما عالمي   لي شبكة  بايت 76ا حو لثانية (3)تير ي نتظر (1)في  لى  ،   80تصل 
                                                 

لسابق،   (1)   .1378لمرجع 

(2)  ، خر لقاضي  لانترنت»يا  لى  ، «مقدمة  لصفا ،  -، عما 1،   ، ه1420لأ
22. 

بايت يسا ترليو بايت (3)  (، ي نظر:TB = 1.000.000.000.000 bytes) حد تير
 Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P143. 
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لمحيطا 26 لكيلومتر عبر  ية تمتد لآلا  لبيانا عبر كابلا بصر بايت من  تير

 .(2)لبحا
يا كبيركما  لعالم  لأخير  لإحصائياشير ت   ، عد مستخدميها عبر 

لعالم  لانترنتعد مستخدمي  لى    ستو  ثلا ملياقد فا عبر   مليوستة 
 .(3)مستخد

لإسلاميبالنسبة لد  لمتحد لإمال تحت  ، لعالم  لصد حيث  لعربية 
لأسر  % 75كثر من     تيةمن  ا م   ،2009نهاية  لانترنتستعمل ت لإما

لشركا تستعمل  % 80كثر من     لصد  لمغر لشركا فتحتل   من 
لاقتصا لانترنت لتعا  لة للتنمية  لد  .(4)حسب تقرير للمنظمة 

صبحت  لانترنتنتيجة لانتشا  لعقو عن بعد،  سيلة لإبر  فقد صا 
لمعاملا تتم   لجو   لانترنتي ا عبر كل   بعض  لرحلا   ، لفنا  ية.كالحجز في 

                                                                                                                            

(1)  : لي للاتصالا لد لاتحا  حصائية  يخ م   http://www.itu.intحسب  -9-26عاين بتا
2012. 

(2)  Submarine Telecoms Forum, «Submarine Cable Industry Report», 

Issue 1, July 2012, p38. 

يخ http://www.worldometers.infoحسب موقع   (3)  .2015-2-13، معاين بتا
(4)  OECD, »The Future Of The Internet Economy«, meeting on The 

Internet Economy: Generating Innovation and Growth , Paris, 28-29 June 

2011, P9. 

http://www.itu.int/
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27 نية صا بالإمكا  مع تطو   لإل كتر لدفع  ، لانترنتعبر  لتسو نظمة 

لبيع،  لانترنتبذلك صا  لبيئة بيئة جديد لإبر عقو  قد نتج عن هذ 
لإسلامي لبيا  لفقه  صة في  سا متخص  جو  شكالا تستدعي  لجديد 

لانترنت لذ يتم عبر  لبيو  لنو من   .حكا هذ 
لأحكا في سبيل  لة لبيا  لبحث محا سا يأتي هذ  لد لمساهمة في هذ 

لخمسة  لفصو  لانترنت من خلا  لبيع عبر   .لآتيةلمتعلقة بعقد 
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29  بوجه عا لانترنتعبر  لبيع: عقد لثانيلفصل 

لمبر عبر     لبيع  لفقهية  لانترنتسة عقد  لتذكير بالأحكا  تستدعي 
لبيع  لمبرمة عبر  لك    ؛ةبصفة عام  لعقد  مها يتم   لانترنتلبيو  بر عبر  إ كا 

لبيو في عها لا تخر ن   لا   ؛لانترنتشبكة  ئر   لإسلامي.لفقه ن 
كانه في لتعر   عليه سيتم   بيا  لبيع  يف بعقد  لتعر لى  لفصل   في هذ 

. لأ  لمبحث 
لثاني فسيخص  م   لمبحث  لمبر عبر ص لا  لبيع  ، لانترنتلبيا ماهية عقد 

لى لتي تمي   ضافة  لخصائص  لمبر عبر بيا  لبيع  عن غير من عقو  لانترنتز عقد 
لتي ت   لبائع.لبيع  لمشتر    بر مباشر بين 
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30 لإسلامي لفقه  كانه في  لبيع  : عقد  لأ  لمبحث 

لتصر  ي   لبيع من  لماعتبر عقد  لا  في حيا فا  لعقو تد كثر  هو  لية، 
، بل  لنا يعد ُ  لإنسا بالبيو تعامل   لإنسا كثر ما ينشغل به     ى حت   ،من 

لمعاملا  غيرها من  لذين لا ينشغلو بالبيو  جل  قد مد عبا  لل   ه عز  
ية  كرلتجا : ف عن  لا ب قا  ٞ ا تلۡهيهۡم تجٰر ٞ ل   لو  جا ِإقا ٱلص   ه  كۡر ٱلل   يۡع عن 

ٱۡلَأبۡصٰر  لبيع  لك    فد  ، (1)ِإيتا ٱلز  كو  يخافو يوۡما تتقل  ب فيه ٱلۡقلو 
.يشغل كثر ما  من لنا للتباي لإنسا لبيع نظر  لحاجة  جل  لل   ه عز  ع فلم يمنع 
لجمعة، ف لا   لند لصلا  منو  :شأنه جل  قا قت  ها ٱل  ذين  ِ نو يَٰأي ُ

لو  من يوۡ ٱۡلجمعة فٱۡسعوۡ  كۡم ِ كنتمۡ  للص   ٞ ل    ٰل كۡم خيۡر ه  ٱلۡبيۡعۚ  كۡر ٱلل   لى   ِ
  .(2)تعۡلمو 

لنا من بيو فقد  لإسلامي نديلجا تعاليم  نظر  ل كثر ما يتعامل به 
لتي تتكر   لمعاملة  لمسلملحنيف لتنظيم هذ  لظلم  ، في حيا  بين لك منع ا لوقو 

سة لمسلمين. لمسلمو على  لفقها  لبيعما يتعل  كل   قد عكف  ضعو  ،ق بعقد 
ط  ل  .مهتنظ   اه شر

لبيعلتعل   نظر   لبحث بعقو  لأجد عر ما قر   ؛ق موضو   يكو من 
لبيع لأ  يخص   ،ثنينلك من خلا مطلبين  ؛لفقها حو عقد  يف ص   لتعر

                                                 

لنو (1) لآية سو   ،37. 
لجمعة (2) لآية سو   ،9. 
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31 م   لبيع،  لثعقد  كانه.اني فيخص  ا   ص لبيا 

لبيع يف عقد  : تعر لأ  لمطلب 
لتعر   لعقد في سبيل  لمر من مصطلح  لبيع يحسن توضيح   على عقد 

لبيع بصفة خاص  بصفة عام   لمر بعقد   ة.ة ل كي يسهل بعدها توضيح 
يف بالعقد بصفة عام ة لتعر  : لأ  لفر 

هو نق بْط   لر َ للغة:  لحَل   لعَْقد  في  ت  (1)يض  منه قوله تعالى:  ع ق و جمع على ، 
 ۚ ۡفو بٱلۡعقو َ منو  ها ٱل  ذين   .(2)يَٰأي ُ

لاصطلا ي طلق على معنيين:   في 
هو    ، لعا لتز به لغير قا يلشخص به نفسه،   ما ي لز  كل   لمعنى 
ا ى: »لجص  ْلإ  ل ي سَم َ َ لن  كَا   َ ََسائ ر  ع ق و  بَيْع     َ ََضا  ع ق و  ل َأ َ ك ل َ مل جَا عَا

َ ب ه   لْوَفَا َ َ عَلَيْه   َا لت َم َ نَْفسَه   َ لْز َ ح د  م ْنه مَا قَْد  َم ين  عَلَىل َس م  يَ  ،َ  ْستَْقبَل  عَْقد  ل َأ َ مل ي
َ نَْفسَه  ل َ لْز َ َال َف قَْد  ْ تَرْ  ل ح َ َ ب مَا حَلََف عَلَيْه  م ْن ف عْل   عَْهد  ل َكَذَل كَ  ... وَفَا

َ نَْفسَه   َ لْز َ ْلَأمَا  ل َأ َ م عْط يَهَا قَْد  َ ب هَال َ َ  ،وَفَا نْسَا  عَلَى َكَذَل َك ك ل ُ شَرْ  ش رََطه  
َ عَْقد  ل نَْفس ه  ف ي شَْي  يَْفعَل ه  ف ي يجَا   ،م ْستَْقبَل  فَه و َإ  ذ    لن ُ َمَا ل َكَذَل َك    َ ق ر

                                                 

(1)  ، با لفير  لمحيط»ي نظر:  لرسالة، ه1426، 8، «لقامو  بن 300، مؤسسة   .
 ، لعر»منظو ، ه1414، 3، «لسا  ، بير  .296، 3،  صا

لمائد (2) لآية سو   ،1. 
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32 
32 َل كَ   َ َ َمجْر  .(1)«جَر

ل   هو ما قصد ف خا  لمعنى م ا  تين،  لى ما ينشأ عن تلاقي  ينصر 
لقَب و  شَرْع ا»بقوله:  لجرجاني لتص ر   بالإيجا     َ ْجز َبْط    .(2)«لعَْقد : 

فه  لمعنى عر َ كشيبهذ  م ي  َكعَقْ »بقوله:  لز َ لالتز لإيجا  بالقَب و    د  ْت با  
 .(3)«ماَغَيْرَه   لن  كَا   لبَيْع  

لى ت خر للعقو يستند  فيه ت  عد  هنا تقسيم  لعقد،  طر  لعقو صن    ف 
 في مجموعتين: 

   ، لإجا لبَيْع،  لأقل مثل عقو  تين على  لتي تنشأ بإ لعقو  مجموعة 
لتي ي   لعقو  سائر  لإيجا بالقبولشركة،    .شتر فيها تلاقي 

لإيجا    لتي تنشأ بمجر  لعقو  هي   ، حد خر تنشأ بإ  مجموعة 
ليمين هذ مثل عقو  لعاقد فيلز نفسه بالعقد،  لوقف  ،لنذ ،من  لة،  لحو

لوصية لغير م  عي  على غير م   لمساجد(، كذلك   .(4)نعي  ن )كالمساكين 
سع من  لإسلامية  يعة  لشر لعقد عند فقها  يف  لملاحظ   تعر

يف ضعها  التعر ، فقد عَر َ  فقهالتي  فق »لعقد بأن ه  لسنهولقانو تو
                                                 

(1)  ، ا لقر»لجص  لعربي،ه1412، «حكا  لتر  حيا    ،  ،  .285، 3بير
يفا»لجرجاني،  (2) ، ه1403، 1، «لتعر ، لبنا لعلمية بير ل كتب    ،153. 
كشي،  (3) عد»لز لقو ل كويتية، ه1405، 2، «لمنثو في  قا  لأ   ،2 ،397. 
لإسلامي»عب ا حسني محمد،  (4) لفقه   .22، 1، ه1413، 1، «لعقد في 
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33 
33 حد   لتز  نقله  قانوني   ثر   تين على  نشا  لأثر هو  ، سو كا هذ 

نها يف يت  (1)«تعديله   لتعر من هذ  لقانو لا  عند فقهالعقد  ضح   ؛ 
لا   لأقل يكو  َ لأ  ؛بين شخصين على  نين لا ت لعقد عر  لقو بالإ  ينعقد لذ 

.(2)لمنفر لالتز نين تعتر به كمصد من مصا  لقو إ كانت بعض   ، 
لا   لم يتم   لالتز  لمنفر كمصد من مصا  لإ  بعد  نا  قر 

لقانو في ش   لقر  فرنسا لمانيار   عتما  19في منتصف  لإ بضر 
لالتز لشر     ،لمنفر كمصد من مصا  لقو بضر  حيث  هؤلا 
لالتز يسد   تين لإنشا  فق  لتعامل يجب  يت   تو سع لبا  ضر من 

، كأ ي   لقانو ،  لغير شخص  قد   ي   لز شخص  نفسه بعر  لها  لجمهو  .(3)معين مه 
ئر لم يتم   لجز لا   في  لالتز  لمنفر كمصد من مصا  لإ  في   

لمدني سنة  لأخير للقانو   تحت مكر   ثا   ف فصل  يض   عندما 2005لتعديل 
لمنفرسم  م   لالتز بالإ   .(4)ى 

                                                 

(1)  ، ، «لوسيط»لسنهو لعربي، بير لتر  حيا    ،1986 ،1 ،118. 
لإسلامي»عب ا حسني محمد،  (2) لفقه   .33، 1،، ه1413، 1، «لعقد في 
لسابق،  (3)  .35، 1لمرجع 
لك بالقانو  (4)  2005يونيو 20لمؤ في  10-05كا 
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34 
34 ة لبيع بصفة خاص  يف بعقد  لتعر لثاني:   لفر 

لةلبَيْع  لمبا للغة م طلق  لبَيْع:: لبَيْع  ، (1)في  لش  رَ ،  د ُ  اض  يض  َ   َ َه وَ لش  ر  ،
لَأْضد لاْشت ر ،م َن  منه قو لابْت يا :   :(2)لفر، 

بح من  با لر لش   يب ليس لبائعيه تجا  باعه  ِ     (3)لش  
لاصطلا لبيع في  لفقها لعقد  يفا  في ما يلي عر  ختلفت تعر  ،

بعة: لأ هب  لمذ يفا في  لتعر  لهذ 
لحنفية:لا :  لبيع عند  يف عقد   تعر

يف لحنفية عتمد  لبيع لذ  (4)لت مرتاشيتعر َلَة  شَْي  » :هأن  بعر  عقد  م بَا

                                                 

يفا»لجرجاني،  (1)  .52، «لتعر
لمشهو (2) ْفيَا بن لشاعر  د بن س  ْسمه هما بن غَالب بن صعصة بن نَاج ية بن عقا بن م حَم َ  

قة   َه ي فر َجهه بالخ بز  لفر لشبه  مَا س م  ي  ن َ َإ  لشعر»، ه110مجاشع  ، «طبقا فحو 
لأعيا»، 298، 2  . 97، 6، «فيا 

(3)  ، لعر»بن منظو  .23، 8، «لسا 
بن نجيم، من مؤلفاته كتا هو محم   (4) لحنفي، تفق ه على  لخطيب  حمد  لل   ه بن  تنوير »د بن عبد 

لحنفي، ثم شرحه في « لأبصا لفقه  لغف ا»هو مختصر في  لحصفكي فشر منح «منح  ، ثم جا 
لمختا»لغفا في كتابه  لترمتاشي في «لد   لح»، ه1004، توفي  لقر  عيا  لأثر في  ا خلاصة 

 .18، 4، «عشر
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35 و   مَْرغ و  ف يه  ب م ثْل ه   َجْه  َمخْص  لمرغو  «مرغو فيه»بقوله  خرف، (1)«عَلَى  غير 

جه مخصو»قوله د بقصَ  ،دلميتة لتر الك  تعا   بإيجا   «على 
لعولتبر  فخر بذلك  لهبة بشر  لجانبين    .(2) من 

لمال كية:: اني اث لبيع عند  يف عقد   تعر
يفه  بن عرفةختصر  ََضة  عَلَى غَيْر  َأعَم  ل بَيْع  ل حَد  »بقوله: لبيع تعر : عَْقد  م عَا

َلَا م تْعَة  لَذ َ   َع   ِ ، ثم  عقد(4)لإجا ل كر، مميز  له عن عقد (3)«مَنَاف لنكا
 : َل كَ »قا َخص ُ م ْن  َ رْ   لش َ لْغَال ب  ف ي ع ْر   َ  مَعَ ل َ "   :َأعَم   ل حَد   ل َأعَم   فَي ز

ة   َلَا ف ض َ َهَب   حَد  ع وََضيْه  غَيْر   َ اشر  .(5)«عَيْن  ف يه "ل م عَي َن  غَيْر   ،م كَايَسَة    لرص 

                                                 

بن عابدين،  (1) لمختا»ي نظر:  لد  لمحتا على  ، ه1423، 1، «  يا لر ل كتب،  ،  عالم 
7 ،11. 

لحصفكي في:  (2) لأبصا»ي نظر كلا  لمختا شر تنوير  بن عابدين، «لد  لمرجع ، مع حاشية 
 .لسابق

(3)  ، ا لرص  بن عرفة»ي نظر:  ، 1993، 1، «شر حد  لإسلامي، بير لغر    ،
326. 

لإجا لمنافع  (4) صو لفظ  لمال كية يخص  لا    لمنافع،  هو بيع  حد  ل كر معنى  للإجا 
 ، بن جز ضي؛ ي نظر  لأ  ، لد ل كر لغير مما لا يعقل كالد  لفظ  مي،  نين »لآ لقو

 .182، «لفقهية
لساب (5)  ق.لمرجع 
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36 يا لز َ ب ه  »"  بقوله:هذ  َ ْخر َ و فَذ  م كَايَسَة "  لث   حَد  ع وََضيْه  غَيْر   ،(1)هبة  َ "َ

َ ب ه   َ ْخر َ ة "  َلَا ف ض َ طلة لم َهَب   ر َ  (2)ر َ عَيْن  ف يه " ل َقَوْل ه  "م عَي َن  غَيْر   ،لص   َ ْخر َ
لم ب ه    .(4)«(3)لس  

لشافعية:ثالث ا:  لبيع عند  يف عقد   تعر
فه  لأنصاعر  يا  و  »بأنه:  كر َجْه  َمخْص  َلَة  مَا  ب مَا  عَلَى  ، (5)«م قَاب

فه  لهيثميعر  َلَةَ مَا  ب مَا  ب شَرْط ه  عَْقد  :»ه بأن   بن حجر  ن  م قَاب َ  ل يَتََضم َ آت ي ل اْست فَا
دَ   ،م لْك  عَيْن   َب َ ْ مَنْفَعَة  م ؤ ختا ،(6)«َ يف قد  لتعر  .(7)لر ملي كذلك هذ 

                                                 

بو حنيفة،  (1) ها مالك  ختلفو فيها، فأجا قد  َ  مَال ي ٌ،  دَ بها ع و ة  ق ص  : هي: عَط ي َ لثو هبة 
لشافعي، ي نظر:   .427، «شر حد بن عرفة»منعها 

ة  كَذَل َك، ي نظر:  (2) ْ ف ض َ َ ْن ا  َ َهَب  ب ه   ََطلَة : بَيْع   ا ، ق245، «شر حد بن عرفة»لم ر
 : جد »لمطر هذ مم ا لم   ، ق ا بو هب ا بذهب   طل  نة، ي قا  لذهب بالذهب مو هو بيع 

لموطأ ، «لا في  لم طَر    لمعر»،   .333، 1، «لمغر في ترتيب 
لذم ة، مؤج ل بثمن مقبو في مجلس  (3) لف: هو عقد لموصو في  يعر كذلك بالس َ لم  لس َ

لمقنع»لعقد،  لفا  يع، «لمطلع على  لسو للتو ، 1، مكتبة   .293، ه1423، جد 
(4)  ، ا بن عرفة»لرص   .326، «شر حد 
(5)  ، لأنصا يا  لطلا»كر لوها بشر منهج  لعلمية، ه1418، 1، «فتح  ل كتب    ،

 ،  .271، 1بير
لهيثمي،  (6) لمحتا»بن حجر  لمه1357، «تحفة  ، مصر، ،  ل كبر ية  لتجا  .215، 4كتبة 
لمنها»لرملي،  (7) لى شر  لمحتا  ، ه1424، 3، «نهاية  لعلمية، بير ل كتب    ،3 ،

372. 
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37 لذين سبقو فعر   يوبيل ق لقد حا  لبيع بلاستفا من  عَْقد  : »قوله عقد 

ة  ت ف يد  م لَْك عَيْن   ََضة  مَال ي َ ْأب يد   ،م عَا لت َ ْ مَنْفَعَة  عَلَى  َجْه   ؛َ ْبَة  ل لَا عَلَى  ضا «ق ر  ،
ح ا َ ب الْعَْقد  : »شا َ َب الم :خَر َضَ لمعَاَطا   َب الل َنحْو   :ة  عَا ة ،  ة  هَد ي َ لن  كَا   :مال ي َ  ،َنحْو  

فَا َ ل َ  م لْك  َب إ  َ  ل :يْن  ع جَا َجْه   ،إ  ْبَة  ل َب غَيْر   ْلَى ل :ق ر َ يف   عْر  لت َ َهَذَ   ...  ْ قَر
و  ل مَا لَا َيخْفَى َجْه  َمخْص  َلَة  مَا  ب مَا  عَلَى  ه  م قَاب يف  ب َأن َ عْر  لت َ هو  ،(1)«م ْن 

ستحسنه لذ  يف  تى بعد  لتعر لإقنا شر  في حاشيته على ميير ج لب  مثلمن 
بي شجا لفا  ني ،(2)في حل  لمحتا شر في حاشيته على  لشر تحفة 

 .(3)لمنها
لحنابلة:بع ا:  لبيع عند  يف عقد   تعر

مة عر   َ هو »بقوله:  لمقنِعفي كتابه  لبيع بن قد لمم بَا َ  الما  ب  لَة   ا  ل غَر
ك   َل ُ م يف غير مانع لدخو  ن   بي  في شرحه للمقنع  حل ف م بن ل كن ، «لت َ لتعر هذ 

حا لقر  با،  يف   بن مفلحلر : جامع   ضع تعر َمْل يك  عَيْن  ل» فقا ْلَى ف يه : ت َأ

                                                 

(1)  ،) لملقب بعمير لبرلسي ) حمد  لقليوبي،  حمد  عمير على شر »حمد بن  لقليوبي  حاشيتا 
لطالبين ، مصر، ، مكتبة مصطفه1375، 3، «منها  لا لبابي   .152، 2ى 

لبجيرمي،  (2) لخطيب»سليما بن محمد  لحبيب على شر  ل كتب ه1417، 1، «تحفة    ،
 ،  .276، 3لعلمية، لبنا

لهيثمي،  (3) بن حجر  لمحتا»ي نظر   .215، 4، «تحفة 
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38 ة   َ  ،مَال ي َ ْ مَنْف َ  مَال ي  َ ْأب يد  ب ع و لت َ ْ   ؛ عَة  م بَاحَة  عَلَى  َلَا قَر ب ا   .(1)«غَيْر   

يف لمرقد حا  لمذهب اجمع تعر  بعدما  ،من سبقه من فقها 
لمآخد على يفكل   سا  :  تعر َ َب ال»قا ْ ي َ ٌ ج مْلَة : قَل َ  لأخير حا «ْسلَمَ حَد  في   ،

يف   لبيع بقوله:  مانع   جامع   ضع تعر ْ مَنْفَعَة  م بَاحَة  م ْطلَق ا »لعقد  َ َلَة  عَيْن   ه وَ م بَا
ْأي يد  ف يه مَا لت َ ْ   ؛ب َأحَد ه مَا كَذَل َك عَلَى  َلَا قَر ب ا  يفه كا  ،(2)«ب غَيْر    ل كن  تعر

يلا ؛   لما لأن  طو عتما لفظ  عم  كا بإمكانه  لمنافع، كما ي وفه ه  لأعيا  شمل 
لشرعية لأ  يه ن   لإباحة  لشر هو ما كا م   شمل قيد   مثلا   الخمرف ؛باح الما في 

لا  إ كانت ت   لأعيا  لشرعية.ن   عتبر من  لناحية  لأمو   ها ليست من 
لنج  قد جا بعد  لبيععرَ  لذ  ابن  طو من   يف  يف  بتعر تعر

لبيع بأن   لمر ة  : »هفاعتبر  َلَة  عَيْن  مَال ي َ ْ ب مَا   م بَا َ ْ مَنْفَعَة  م بَاحَة  م ْطلَق ا ب َأحَد ه مَا  َ
ْأب يد   لت َ ك  عَلَى  مَل ُ ة  ل لت َ لذ  م َ ب ا ؛ف ي  ْ   ،غَيْرَ    .(3)«َقَر

:خامس ا:  لمختا يف   لتعر
يفالذ    لتعر ضع كل      لسابقة  يظهر من مجموعة  فقيه حا 

يف   لبيع ل كن   تعر ختلفت من مذهب لآخر لعقد  يفا  ب  لتعر ما نشأ هذ ، 
                                                 

لمقنع»بن مفلح،  (1) لعلمه1418، 1، «لمبد في شر  ل كتب    ، ، ، 4ية، بير
4. 

(2)  ، ، ه1375، 1، «لإنصا»لمر لعربي، بير لتر  حيا    ،4 ،260. 
(3)  ، لنجا لإ»بن  ، ه1419، 1، «منتهى  لرسالة، بير  .249، 2، مؤسسة 
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39 لاختلا علاختلا  لبيع فيلحاصل ن  حكا   .مذهبكل   حو 

لذين ير    لمنافع غير جائ فالحنفية  لأشيا  قصر زبيع  يف على  لتعر
يةل .ه م  فو بأن  ، لذلك عر  ما جه مخصو لة شي مرغو فيه بمثله على   با

لمال كية فقد حا م   حدهما عا   بن عرفةا  لبيع  يفين لعقد   ضع تعر
ضيق لأن   ، ل كن  لآخر خا   لعا كا  يفه  خر م   ه لتعر لمنافع قاصد   خر  ا 

حق   خر معها بيع حق   ؛لإجا لتي يجو بيعها  لمر  لمنافع  هما من  لش  ر 
لمال كية  .(1)عند 

لذين ير    لا  لشافعية   ، لقبو لإيجا  لبيع تنحصر في  لصيغة في 
لمعاطايصح   جه مخصو ه يتم  ن   ،لبيع عقد   د على   ك   ؛حو بيع    ؛على 

. لقبو  بالإيجا 
هتما فقها لبيعلحنابلة  قد ظهر  يف لعقد  كل   قد حا ،بوضع تعر

ب  يفق يفا من قبله،  لاستفا من تعر يف ه  لنجاما كا تعر ها. بن   جو
يف من مجمو ما ي   ختيا تعر ، مكن  يفا لبيع تم  عرضه من تعر فيكو عقد 

لذ  م َ و ه  » َلَة  مَا  ب مَا  حَالا   ف ي  ْأب يد  م بَا لت َ ك  عَلَى  مَل ُ ْ   ؛ة  ل لت َ َقَر ب ا   «.غَيْرَ  

                                                 

نس، ي   (1) نة»نظر: مالك بن  ، ه1415، 1، «لمد لعلمية، بير ل كتب    ،4 ،
470. 
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40 لبيع كا عقد  لثاني:   لمطلب 

ي  لركن ل   لقو لناحية  بذلك ف س  ر غة :   ، غير ج نْد   ما تقو  به من مَل ك   ة 
: جل  ٞ  قَوله عز   ۡ مجۡنو َ قا سٰحر  كا(1)فتول  ى  برۡكنهۦ  : كل   ،  شي

يَق و بها ليها  لتي يَستَن د  ن ب ه   .(2)َجو
لأصوليو بعبا كثير كقولهم: صطلاح ا: عَرَ   نبنى »فه   ي ما  لش   كن 

قو(3)«عليه خ ل  في َحق يقَت ه»هم: ل،  لد لشي   قولهم: (4)«هو ج ْز   َ ه  »،  ا لا مَ  و
لا  ب ه لشي   قولهم: (5)« ج و  ل ذَل َك   ،« َ لع َ  م ن عَدمه  َلْز    و  ج     نْ م  َ    دَ هو ما ي

لا يلز من  ،(6)«و  ج  لو   لعد  لذ يلز من عدمه  لشر  هو يختلف عن 
لوجو للشر ير  ما ي  كث .جو   ، لأصوليو للركن بالركو للصلا مث ل 

خل   لر كن  ي ق ر ُ     ، لشر خا   بالوضو كانها،  سائر  لماهية   في 
                                                 

يا (1) لذ لآية سو   ،39. 
(2)  ، لعر»بن منظو  .185، 13، «لسا 
(3)  ، عد»لمق ر لإسلامي، مكة، «لقو لتر  حيا   .372، مركز 
ضة»لطوفي،  (4) لر ية، ه1419، 2، «شر مختصر  لسعو لإسلامية،  لشؤ    ،3 ،

226. 
(5)  ، لبخا لعزيز  لأسر »عبد  لبزكشف  صو  ل كتب ه1418، 1، «شر    ،

 ،  .374، 3لعلمية، بير
لأصو»لسمعاني،  (6) لة في  لأ طع  ، ه1418، 1، «قو لعلمية، بير ل كتب    ،1 ،

101. 
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41  .(1)عنها

لحنفي ة    لبَيْع؛ فر  كا  لفقها حو تحديد  ختلف  كن   قد   للبَيْع 
لصيغة حد   لعق(2)هو  كا  منهم من حصر  لمعقو عليه ؛  لعاقد،  د في ثلاثة: 

لثمن،  لد  منهم من جعلها خمسة:  ،(3)لصيغة  ، لمشتر لبائع،  لرضا،  على 
لى ست  ، (4)لمثمن صلها  يجا  منهم من   ، مثمن  مشتر ، ثمن   : بائع   كا ة 
 .(5)قبو  

لمعاصرين من ن ه لا ي تصو   من  لا    لعقد  : بوجو     شيا بعة 
لصيغة، محل   لذ ش   لمتعاقدَين،  هو  لأصلي  لمقصد  جله، لعقد،  لعقد من  ر 

لبيع لمشتر في عقد  لى  لبائع  لمل كية من  لمعاصرين. (6)كنقل  من  كذلك من 
                                                 

ضة»لطوفي،  (1) لر  .227، 3، «شر مختصر 
لصنائع»لكاساني،  (2) ئع  لعلمية، ه1406، 2، «بد ل كتب    ، ، . 133، 5بير

ية»لعيني،  لهد ، ه1420، 1، «لبناية شر  لعلمية، بير ل كتب    ،8 ،3. 
(3)  ، ، ه1400، 2، «لمجمو»لنو ، جد  شا لإ  .149، 9،  مكتبة 
(4)  ، لجليل شر مختصر خليل»لحط ا هب  ، ه1416، 1، «مو لعلمية، بير ل كتب    ،

6 ،58. 
ني على ن (5) لشر لمحتا»ظر: حاشية  ية، مصر، « تحفة  لتجا لمكتبة  لهيثمي،  ، 4لابن حجر 

215. 
لإسلامي»هشا قريشة،  (6) لفقه  لعقد في  ية  ، ه1429، 1، «نظر ، بير بن حز   ،

26. 
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42 لعقد في حصر  لقبوكنين كا  لإيجا  قتر  ت جمع كل   ، كما تم  (1)ثنين 

لعامن  حد هو: "مقو  لصيغة  لمحل  تحت مسم ى   لعقد"قدين  للاتفا على  ما 
نها لعقد بد  .(2)عد قيا 

لعقد عند لسبب فقها غالبية كا  لمحل   لرضا  حصر  ،لقانو ثلاثة: 
قا  لسنهو لسبب،  ضي،  لتر لعقد في  لمحل ُ م  »كا  لالتز كن  فهو    ا   في 

لعقد لتي ي شتر  تكو في (3)«لا في  لعقو  لشكلية في بعض  كن    ،
لرهن  .(4)شكل معي ن كالهبة 

صطلاحي،  يظهر    ختلا   لبَيْع  كا عقد  لا لاختلا في تحديد 
لاصطلا لاختلا بينمشاحة في  كما قد حصل هذ  قع  ؛  يعة فقد  لشر فقها 

لقانو لتي نظر  ،كذلك بين فقها  يقة  لطر لى  لاختلا  بما يرجع سبب هذ 
لبَيْع، فمن    كل   بها لى عقد  تها  فقيه  لصفقة في حد  لبَيْع هو   عتبرعقد 

لبَيْع،  بأ   لوحيد لعقد  لركن  لمحل  من مستلزما  لصيغة هي  لعاقدين 
لبَيْع بأنه عقد لا يتم  م   ،صيغةل لى عقد  محل   ا من نظر  جو عاقدين،  ، من غير 

لعاقدين على محل   لبَيْع.كل   جعل ؛صيغة بين  كا عقد   لك من 

                                                 

قا،  (1) لعا»لز لفقهي  مشق، ه1418، 1، «لمدخل  لقلم،    ،1 ،403. 
لفقهية: »ي نظر (2) ل كويت، ه1404، 2، «لموسوعة  لسلاسل،    ،9 ،10. 
(3)  ،  .142، 1، «لوسيط»لسنهو
لسابق (4)  .127، 1، لمرجع 
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43 لمبيْع، عملا   لعاقدين،  هي:  لبَيْع ثلاثة  كا  لذ جعل  لجمهو  بر 

نظر  لتوف   لبَيْع عبر لصيغة،  عتما هذ  فسو يتم   اعلىها جميع   ترنتلانر عقد 
لبحث.   لتقسيم في ما يأتي من هذ 

لعاقد  : لأ  لفر 
لعاقد  :قصد بالعاقديني   قد يكو  لبَيْع،  هما طرفي عقد   ، لمشتر لبائع 

قد يكو نائب   لحسابه،  لوصي، اصيلا  يتعاقد باسمه   لحاكم. عن غير كالوكيل، 
هلا   ل كي يكو لاية على  لتصر هلية  لديه يلز  يكو للتصر   لعاقد  له 
لعقد  .تعاقد ضي ا عنديكو  ، محل  

لتصر  هلية   لا : 
لأى كذلك سم َ ت   لأعما هلية  سة  لشرعية لمما لإنسا  : هي صلاحية 

لإنسا  ،كاملة تصر  هلية  :هي نوعا ،(1)فاتهر  تص بحيث تصح   هي صلاحية 
لعقو لعقل.ترتبط  ،للز  ناقصة لا تصلح للز هلية تصر   بالبلو مع 

لممي   لصغير    .(2)زلعقو كما في 
لفقها حو ختلف  لعاقد، قد  لتي ت شتر في  لأهلية  لحنفي ة ي شتر   فعند 

                                                 

قا،  (1) لز لإسلامي»مصطفى  لفقه  لعامة في  لالتز  ية  لى نظر ،  ه1420، 1، «لمدخل 
مشق،  .195، ه1420 لقلم، 

ل (2) لعزيز  ، عبد  لبز»بخا صو  لأسر عن   .335، 4،  «كشف 



   عام بوجه اانرنت عر الَبْيع عقد: الثاني الفصل

 

44 
44 لتميي لعاقد  ه  م ْن ج هَة  : »لبابرتيقا كما ز في  لت َمْي يز  ل عَاق دَيْن  ل َشَرْط  َ  ؛(1)«عَْقل  

لشر بقوله: (2)ل كفوفس ر  ْعطَى» هذ  َ  َ َ عَاق ل    َم ْن عَلَامَة  َكوْن ه  غَيْر
ا فََأخَذَ ل ن ي َ ف ل وس  َ َلْو َ ل ح  َ َلْو ْعط ن ي ف ل وس ي فَهَذَ عَلَامَة  َكوْن ه  ح َ يَق و :  َ َجعََل يَبْك ي 

خَذَ  َ  ْ َإ  َ عَاق ل ،  َلَْم يَْستَر  َ ل غَيْر َهََب  َ  َ َلْو َ عَاق ل  ل ح َ فَه و لا    (3)«ف ل و  ،
لا   لممي ز  لصبي   حو بَيْع  إ كانو يصح  نه عقد  موق لحنفي ة  هم يعتبر وف ا، قا ن 

ا: »لكاساني َلَيَْس ب شَرْ  ل انْع قَا  ل فََأم َ ب ي ُ ل ب ل و  ف لص َ  َ عَاق ل  ل بَيْع  ع نْدَنَا، حت ى لَوْ بَا
َ  نَْفس ه  بَعْدَ  جَا َعَلَى  َل ي  ه ،    َ جَا َ نَْفس ه ؛ يَنْعَق د  ع نْدَنَا مَوْق وف ا عَلَى   .(4)«ل و  ب  ل مَا

لمال كي ة قا  م ه  : »خليللتمييز كذلك شر  عند  َل ز  َمْي يز ,  َشَرْ  عَاق د   ت
به(5)«تَْكل يف   ير  جو لسؤ  لممي ز عندهم هو من يفهم  فالمال كي ة كالحنفي ة  ،، 

لي   جا  لمميز بَيْع ا موقوفا على  لصبي   ة بَيْع من ختلفو في صح  .(6)هيعتبر بَيْع 
                                                 

ية»لبابرتي،  (1) لهد لفكر، «لعناية شر    ،6 ،247. 
(2)  ) لشاها ، له كتب منها )تحفة  لقضا ، فقيه حنفي من  ل كفو لقريمي  يو بن موسى  هو 

( توفي سنة  لكليا ( لفقه،  فين»، ه1094في  لعا لعربي، ،  ه1951، «هدية  لتر  حيا 
 ،  .229، 1بير

(3)  ، لنير»لحد ية،  ه1322، 1، «لجوهر  لخ ير لمطبعة   ،1 ،240. 
لصنائع»لكاساني،  (4) ئع   .135، 5، «بد
، ه1426، 1، «مختصر خليل»خليل،  (5) لقاهر لحديث،    ،143. 
(6)  ، لنفر ني»ي نظر:  لد كه  ، ه1418، 1، «لفو لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،

116 ، لعد لعد».  لربانيعلى  حاشية  لطالب  ، مكتبة ه1407، 1، « كفاية 
 286، 3لخانجي، مصر، 
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45 لسكر، قا  لتمييز بسبب  افقد  ْخَلَه  عَلَى نَْفس ه  :»لحط  َ َمْي يز   ل س كْر   َ  ت َ عَد ْ كَا فَإ 

َلََف  ْخت  ْ   ُ َ ئ ه  تَر َش رَ نْع قَا  بَيْع ه   َ ف ي نَْقل  مل فَف ي  َل كَ ل تََأخ  ر  . (1)«مَْذهَب  ف ي 
عتقه     لإما مالكلمعتمد في مذهب  لسكر غير لا عكس جناياته  بَيْع 

يق: لعدطلاقه، قا  لتفر ح ا هذ  ْ » شا َ َلْز ْ لَْم ي َ   َ كْر لس َ ح َ بَيْع   مَا لَْم يَص  ن َ َإ 
ََسائ ر  ع ق و  ، ب      َ قْر ا لَوْ فَتَْحنَاكَإ  يعَة ; ل َأن َ ََطلَاق ه  َسد ً ل لذ َ  َع تْق ه   نَايَات ه    خ لَا  ج 

خْذ  مَا ب يَد   ل هَذَ َ ا  عَلَى  لن َ ْر   َ مََع ش د َ  ح  َ   ق و   ،بَا بَيْع  م نْه ، لََأ َ ل ََكثْر
ه  لَا يَبْقَى لَه  شَْي   ن َ َ خ لَا  طَ  ،لَى  ٌ ب  ق  ب ه  َحق  َمَا يَتَعَل َ َع تْق ه ,  تْلَاف ه   َإ  َقَتْل ه   لَاق ه  

َل كَ  َ غَيْر ه ْم  ،ل غَيْر  , فَيَلْزَم ه   َ ْمو َ ا  ل ي تْل ف و  لن َ  َ َل َك لَتَسَاكَر ا لَوْ لَْم ن لْز ْمه   ل َأن َ
َه مْ   .(2)«َيَْستَب يح و  مَا

لشافيعة فيشترطو م   لا يصح  ا  لمميزلرشد  َعَلَى » :مليلر  قا  ،حو بَيْع 
  ْ َلَوْ ب إ  َ َ  ل َصب ي    لث َمَن  ل وَل ي  ه , فَلَوْ   ُ َ ب ي    لص َ ع    ِ َْ ل بَائ ب ي   لَْم يَبْر لص َ َه وَ م لْك   وَل ي   

نقل  .(3)«م نْه   لبلو كذلك،  لحنابلة  لبلو هو  رلميشتر  شتر  بأ  
حمدلصحيح من مذهب  يتين عن لإما  حمد، كما نَقل  لى: صح ة لإما  لأ ؛ 

لممي ز موقوف   لي  تصر   جا  لممي ز م  ا على  لثانية: صح ة تصر   هب (4)طلق اه،   .
مة ليسير بن قد لشي  لممي ز في  بي ستد  بما   عن  ،لى صح ة تصر  غير  َ

                                                 

(1)  ، لجليل»لحطا هب   .31، 6، «مو
(2)  ، لرباني »لعد لطالب  لعد على كفاية   .286، 3، «حاشية 
لمح»لرملي،  (3) لمنهانهاية  لى شر   .385، 3، «تا 
(4)  ، ،  ه1375، 1، «لإنصا»لمر لعربي، بير لتر  حيا    ،4 ،267. 
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46 َْسلَه   لد    , فََأ َ م ْن َصب ي   ع ْصف و  ْشتَر ه   ن َ َ(1). 

لبلو شترطو  لذين  ستد  ى  ِ  ٱبۡتلو ٱلۡيتٰمى  بقوله تعالى:  (2)قد  حت  
ۡموٰلهۡم   َ لۡيهۡم  ۡفعو ِ ۡشد فٱ نۡستم م ۡنهۡم   ۡ ستد ، (3)بلغو ٱلن كا فِإ

عن »لذلك بحديث:  (4)لشير بي  حت ى يبلغ،  لص   لقلم عن ثلاثة، عن  فِع 
لمجنو حت   عن  ائم حت ى يستيقظ،  لبلو . (5)«ى يفيقلن   شترطو  لذين     

لحد  لعقل لا ي   لوقو منه على  يد  مكن  تز لتصر  لخفائه،  لذ يصلح به 
                                                 

مة،  (1) ، ه1417، 3، «لمغني»بن قد يا لر ل كتب،   .347، 6،  عالم 
مة،  (2) بن قد لبهوتي، 347، 6، «لمغني»ي نظر :  لإ».  لقنا عن متن  ، «قناكشا 

، ه1418، 1 لعلمية، بير ل كتب  لرحيباني، 172، 3،   لنهى».  لي  ، «مطالب 
مشق، 1381ه، 1 لإسلامي،  لمكتب   ،3 ،10. 

لنسا (3) لآية سو   ،6. 
(4)  ، ، «لمهذ »لشير لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،3. 
قم (5) ، حديث  حمد في مسند بو940خرجه:   .  ، لحد سكت عنه، كتا   في سننه 

قم  ، حديث  لمجنو يسر  يصيب حد  ، كتا 4398با في  لصغر لسنن  لنسائي في   .
قم  ، حديث  لأ ، با من لا يقع طلاقه من  بن ماجة في سننه، كتا 3432لطلا  .

قم  لنائم، حديث  لصغير  لمعتو  ، با طلا  ل2041لطلا "هذ .  قا حاكم في مستدكه، 
قم  ، حديث  لبيو لذهبي، كتا  قر    ،" لم يخرجا بن 2350حديث صحيح على شر مسلم،   .

قم لتكليف، حديث  ، با  لإيما : 142حبا في صحيحه، كتا  لنو لحديث صح حه   .
لإسلا» عد  قو لسنن  لأحكا في مهما  بن 250، 1، «خلاصة  صح حه  قا .  لملقن، 
لَأحْكَا» حْصَى من  ْسلَا يْدخل ف يهَا مَا لَا ي  لإ  ع د  َ لحَد يث قَاع دَ من قَو لمنير»، «هَذَ  ، «لبد 

بن حجر: 226، 3 قا  لبا»، «له طر يقو  بعضها بعضا  ».   .124، 12، «فتح 
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47 يد  خفي ً  لشا قد جعل له ضابط اتز قالو    لبلو ا،  حكا هو  ، فلا يثبت له 

لمظن ة جو    .(1)لعقلا قبل 
لبلوستخلص مم  ي   لممي ز قبل  ن ما حصل في صح ة بَيْع  لخلا   ؛ا سبق   

ل ي  ه لممي ز موقوف ا على  لصبي   لى صح ة بَيْع  لمال كي ة  لحنفي ة  هب  هب  ؛ففيما 
لقو بعد صح ة بَيْع من لم يبلغ، لى  لحنبلي  خ   لشافعي ة  لمذهب  لا  حو في 

لبلو لصح   شتر  لحنابلة هو  لصحيح عند  لتكليف،  لبَيْع.شتر   ة 
شترط ستدل و بنصو   ولذ يؤخذ على من  هم  ن  لا ي ستفا منها  لبلو 

، فقوله تعالى:  لبيو لبلو في  ى  ِ بل شتر  ۡ ٱبۡتلو ٱلۡيتٰمى  حت   غو ٱلن كا فِإ
ۡموٰلهۡم   َ لۡيهۡم  ۡفعو ِ ۡشد فٱ ليتامى ن ما جا (2)نۡستم م ۡنهۡم  ختبا   صريحة  في 

لبلو لبلو ،قبل  شدهم قبل  ليهم، قا  ؛فإ تبي ن  لهم  مو فع  بن مكن 
َقَبْلَ : »عاشو مْي يز  لَا َمحَالَةَ،  لت َ ل ابْت لَا  يَك و  بَعْدَ  َقْت   عَْن  مو   ل بن قَالَه   ،ب ل و  ل َ
َ قَبْلَ مالك  ل ابْت لَا  َ َ َْجهَه   َلَعَل َ  يض  ب المل ،  َضاعَة  ل َأ َ عَْقلَ ب ل و  ف يه  تَعْر   ا  ل لْإ 

َ ل َقَا َ م نَ ل يَت يم  غَيْر  كَام ل ،  و َ ي ُ ل ابْت لَا  قَبْلَ ل بَغْد ة :  ي َ  .(3)«ب ل و  ل مَال  ك 
ستدلالهم بحديث: م   عن ل فِع »ا  بي  حت ى يبلغ  لص   قلم عن ثلاثة عن 

                                                 

مة،  (1)  .347، 6، «لمغني»بن قد
لنسا (2) لآيسو   .6ة ، 
(3)  ، بن عاشو لتنوير»لطاهر  لتونسية للنشر، تونس، 1984، «لتحرير  لد   ،4 ،239. 
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48 عن  ائم حت ى يستيقظ  ن   فإ   ؛(1)«مجنو حت ى يفيقل لن   لحديث  ما  في بلو هذ 

لشرعي ة لتكليف بالأحكا  لمكل ف. ،سن   لخالق على  لحج ة من   إقامة 
لمبيْعثاني ا لولاية على   : 

َ لولاية صْر لن ُ للغة:  َل ى، قا(2)في  هي مصد فعل  َلا  : »لعسكر ، 
ْمرَ نَْفس ه   َ َتَوَل َى  ه  َجعَلَه  ب يَد    لَيه  كََأن َ لَه  َك َ َس يطَة   ،ْمرَ  َ ب ه  م ْن غَيْر    .(3)«قَا

َ َأْصل  نَوْعَا  ل لَايَة  ف يو  ل: »لكاسانيقا  لمال ك  : نَوْ  ي َنَوْ  يَثْب ت  ثْب ت  ب تَوْل يَة    , 
لم اشَرْع ا لَا ب تَوْل يَة   م َ َ  , ْ لَْم يَك نْ وَك يل  ل فَيَنْف ذ  تَصَر ُ  وَك يل  ل َأ َ  فَه وَ  لَايَة  ل ال ك  َإ   , 

َحَل ُ مَمْل وك ا لَه  ل و ج و  ل َ  م نْ ل و لَايَة  ل م ان ي فَه   ،م وَك  ل  ل م ْستَفَا لث َ ا  م َ َ َ  لَايَة  َ , َأ  ل و
ل َ  َ لأَ ل جد    َ  , لوَص ي   َ  ,  .(4)«قَاض ي 

لمبيْع هي  يكو للعاقد س   ترتيب لولاية على  لعقد،  لطة  تمكن ه من تنفيذ 
 : شكا هي على ثلاثة   ثا عليه، 

لذ يتصر  في م   صلي ة كالمالك  لاية   ل كه بالبَيْع.  
لاية شرعية ي عطيه لملك ت     خر غير صاحب  لشا لشخص  بر عقد ا  خو  له 

بنائه.لبَيْع ع   مو  لأ على  لمالك، كولاية   و 
                                                 

 .43سبق تخريجه  (1)
(2)  ، ، ه1399، 2، «لصحا»لجوهر لعلم للملايين، بير   ،6 ،2530. 
(3)  ، ية»لعسكر للغو لفر  لإسلامي، ق م، ه1412، 1، «معجم  لنشر   .578، مؤسسة 
لصنائع»لكاساني،  (4) ئع   .152، 5، «بد
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49 هي  يفو    لوكالة،  يق  لاية عن طر لموك     لمالك ) لعقد   بر  مر  ل( 

لوكيل( خر )  .(1)لشخص 
لبَيْع م   لاية  من  ؛لمالكخر غير  شخص  ا  باشر  لبَيْع باطل  ف    لا   إ  

هو ما ي عر ببَيْع  لمالك،  جا  هذ(2)لفضولي  لحنفية لحكم ،   (3)عند 
لحنابلة (4)لمال كية م  (5)لمذهب عند  لشافعية،  لحنابلة(6)ا عند  في قو   ،(7) 

لمالك. جا  إ   فإن ه يقع باطلا  
لرضا   ثالثا : 

لرضا مم ا ي عتبا  ۡموٰل كم تعالى:  هلوقد  على  َ منو لا تأۡكلو  ها ٱل  ذين  يَٰأي ُ

                                                 

(1)  ، هر بو  لعقد»ي نظر:  ية  نظر لعربي، مصر، ه1396، «لمل كية  لفكر  قا، 380،   لز  .
لعا» لفقهي   .744، 2، «لمدخل 
كيل ا ف (2) لا  صيل ا  لا  لي ا  لجرجاني، لفضولي: هو من لم يكن  لعقد، ي نظر:  يفا»ي  ، «لتعر

167. 
، ه1414، «لمبسو»لسرخسي،  (3) لمعرفة، بير   ،13 ،153. 
شد،  (4) لمقتصد»بن  نهاية  لمجتهد  ية  ، ه1402، 6، «بد لمعرفة، بير   ،2 ،

172. 
(5)  ،  .283، 4، «لإنصا»لمر
(6)  ، لطالبين»لنو لمفتين منها  ، ه1426، 1، «عمد  ، جد لمنها   ،211. 
(7)  ،  .283، 4، «لإنصا»لمر
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50 َ تكو تجٰر عن تر م نكۡمۚ  ا  ل   ضة لم معا ، فكانت   (1)بيۡنكم بٱلۡبٰطل ِ

لمتعاقدين ،  تحصل برضا  جه حق  لعربيقد  كلا  للما بغير  هذ     بن 
َ » لآية لمن بْطَا  بَيْع   ٌ عَلَى  لر  َضا ف  ص    َ َ  ل فَو فْعَال ه  ك ل  هَا كْر َ بْطَا   َتَنْب يه  عَلَى  يه , 

لسن   .(2)«حَمْل ا عَلَيْه   لمطه  كما جا في  لرضا، ة  عتبا  لى  لل   ه قا صل  ر ما يشير  ى 
سل   ا بطيب نفس لا يحل ُ ما »م: عليه  ل    .(3)«همن  مر مسلم 

لعقد سبق بيا   قد  لخا هو ما ينشأ عن تلاقي  لمقصو من معنى 
ضا  معلو    ،(4)تين لى كما  .لمتعاقدلإ هي تعبير عن  لإشا  سبقت 

لرضا    فقها    لعقد اكن  لقانو يعتبر  كا  هميته على  هذ يد  ، (5)من 
لعقد لأ  كن  لرضا لا يرتقي لأ يكو    ل كن   ،في نظرهم كا   ا من 

لرضا لا ي   لعقدنعد  لك    ،عد  لقانو لدليل على  نفسهم  فقها 
لمكر بأ   يقر    لعقد موجو   لك على    فد   ،للإبطا يكو قابلا   بيع 

                                                 

لنسا (1) لآية سو   ،29. 
لعربي،  (2) لقر»بن  ، ه1424، 3، «حكا  لعلمية، بير ل كتب    ،1 ،524. 
قا شعيب  (3) لرقاشي،    َ بي ح ر حمد في مسند عن عم    ، خرجه  نؤ صحيح لغير لأ

قم ني في 299، 34، 20695حديث  لطبر خرجه  ل كبير».  قم «لمعجم  ، حديث 
لهيثمي:4،53، 3609 قا  َف يه  عَل ي ُ »،  بْن  مَع ين .  فَه   ََضع َ  َ  َ ب و  َ قَه   َث َ قَاش ي ُ  لر َ  َ ب و ح ر َ َ َ

َف يه  كَلَا   َيْد ،  لز»، «بْن   لملق ن ست طر 266، 3، «ئدمجمع  بن  لحديث سا له  هذ   .
ا، ي نظر:  لمنير»يقو بعضها بعض   .693، 6، «لبد 

 .28ي نظر:  (4)
 .37ي نظر:  (5)
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51 لرضا نعد   .(1)مع 

لفقها عت  قد  شتر فق  لبيع ل كن  لرضا لى  ختلفو حو في عقد  هم 
لشر يق ير    ؛لى فرقين نوعية هذ  لبيع،  لرضا شر   فر في لز عقد 
يق ير    لبيعلرضا شر صح   فر  .ة في عقد 

لرضا شرط   عتبر  لبيعفالذين  لمال كية ه   ؛ا في لز عقد  لحنفية  م 
لمتعاقدين  قع بد بيع      ير    حد  ا موقوف ا كليهما يكو بيع   ضا 

لإكر لإكر عليه بعد  ظر  قع  جا من  يةجا في ، على  : لهد
ْع  مَال ه  » َي َى ب ج ل  عَل لر َ  َ كْر  ُ  َ ْعَة   ،َإ  ل َ  س  ْ عَلَى ش ر ْ ي ق ر َ ل رَج ل   ،َ َ َى  ْ عَل َ

لْف   َ  ،ب َأ  َ ر ج  َ ْ ي ؤ ْل  َ َت َل َك ب الْق َى  َ عَل د يد   ،َ  فَُأكْر  لش َ رْ   ْ ب الض َ َ،  ْ َ
َبْس  ب ال َ  ،ح َا مْضَى ،فَب َ  َ ْ َشا خ يَا   َ ب اْل َ فَه و ْشتَر  ْ ْعَ ل َ َ  ،بَي ْ َشا َإ 

لبيع خليل مختصرجا في  ،(2)«فَسَخَه   م ه  » :في شر  ل يف   َل ز  ْ تَكْ ، لَا 
جْ م اُ َ ْر  حَر ْه  جَب َي َ عَل حتر(3)«ب ر لج بر  خليل ؛  لحر تمييز  له عن  بالج بر 

لغرما ؛لشرعي لبيع للوفا بديونه لصالح  لمدين على  لقاضي  ه فإن   ؛كج بر 

                                                 

(1)  ، لسنهو  .274، 1، «لوسيط»ي نظر 
ية»لمرغيناني،  (2) تشي، ه1417، 1، «لهد لإسلامية، كر لعلو  لقر    ،6 ،

410. 
 .143، «مختصر خليل»خليل، ( 3)
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52 
52 سل  لذلك بقوله صل   (2)لمال كية ستد   ،(1)يلزمه لل   ه عليه  عن  ضِع  » م:ى 

تي ثل  م   ستكرهو عليه ل :ا ُ ما  لن سيا   .(3)«خطُأ 
لرضا شرط  م   عتبر  لذين  ه  ا في صح  ا  لبيع  لحنابلة ة عقد  لشافعية  ير فم 

حدهما فهو بيع باطل يعب       لمتبايعين   ة بعد صح  قالو لذلك  ،لم يحصل برضا 
لمكر لأن   ، بيع ه بيع  ضا كشيقا حصل   ح ُ ل قَطَعَ : »لر ه  لَا يَص  َأْصحَا  ب َأن َ

ٌ ف يل م نْ  َلَا حَل  َ  عَْقد   َ ل م كْر ْعتَا   ْلإ  َ لَا   لط َ َ مةقا ، (4)«َنحْو هَابَيْع   : بن قد
حَد ه مَا م كْرَه افَإ  » َ  َ ح َ  :ْ كَا نقَ «لَْم يَص  مةما قاله     لمرل ،  هو  بن قد

                                                 

(1)  ، لمختصر»بهر لإسلامية، قطر، ه1435، 1، «لد في شر  لشؤ  قا  لأ   ،
1303. 

(2)  ، بن فرحو لحكا»ي نظر:  ، ، ه1423، 1، «تبصر  يا لر ل كتب،  ، 2 عالم 
139. 

لصحابة، با فضل  (3) سلم عن مناقب  لل   ه عليه  خبا صلى  بن حبا في صحيحه، كتا   
قم  سنا صحيح على شر 202، 16، 7219لأمة، حديث  نؤ  لأ . قا شعيب 

لناسي،  لمكر  ، با طلا  لطلا بن ماجة في سننه، كتا   . ، حديث 3،201لبخا
:2046قم،  قا  ، لطلا لحاكم في مستدكه، كتا  خرجه  هَذَ حَد يث  َصح يح  عَلَى شَْر  ».

خَر  جَا   َلَْم ي  يْخَيْن ،  قم«لش َ لذهبي، حديث  فقه  ل كبير، 2801،  لمعجم  ني في  لطبر خرجه   .
قم لألباني، 133، 11، 11274حديث  صح حه  لجام».  تهصحيح  يا لصغير  ، 1، «ع 

375. 
كشي، ( 4) عد»لز لقو  .198، 1، «لمنثو في 
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53 لشافعية لقيمل عل  قد  ،(1)لمذهب عند  لبيعلمكر لم  لك بأ   بن  فوجب  ؛يقصد 

لألفا لأ ؛عتبا قصد عتبا  لى من  لعقو  لمقصو في   .(2)عتبا 
لقو بعد صح  بعد ل  لقو  ح   لذ يترج   لى من  لبيع   ته، لأ  ز عقد 

لقو  لمكر محفو   حق   لعقد فإ شا ؛لأ  في  لعقد، إ شا ؛بطل   مضى 
بطالها فيكو لى من  لعقو  لجو  لأ   ،(3)تصحيح  لشر  لعقو  لأصل في 

 .(4)ةلصح  
ئرلقانخذ  قد لجز لمدني  قع تحت  (5)و  لذ  لعقد  بطا  بمبد قابلية 

لما فقد نص   ؛لإكر ن   88ت  لعقد للإكر  تعاقد منه على  بطا  ه يجو 
هبة بي   لآخر في نفسه  حق.شخص تحت سلطا  لمتعاقد   نة بعثها 

لعقد لثاني: محل   لفر 
هو  محل    لمعقو عليه،  لثمن من جهة لعقد هو  لبائع  لمبيْع من جهة 

                                                 

(1)  ،  .265، 4، «لإنصا»لمر
لقيم،  (2) لموقعين»بن  ية، ه1423، 1، «علا  لسعو  ، لجو بن    ،4 ،496. 
لل   ه  (3) ، ي نظر: عبد  لمعاملا لقاعد تطبيقا عديد في جانب  لقرني، لهذ  بن مسعد بن محمد 
لمالية» لمعاملا  بطالها( في  لى من  لعقو  لقضائية لقاعد )تصحيح  لفقهية  ، «لتطبيقا 

 ، لإما محمد بن سعو ، جامعة  لعالي للقضا لمعهد   .ه1434سالة ماجستير، 
نية»بن تيمية،  (4) لنو عد  يةه1422، 1، «لقو لسعو  ، لجو بن    ، ،261. 
لأمر  (5) لصا بموجب  لقانو  فق  ه1395مضا عا 20لمؤ في  58-75هو   26لمو

لمتمم.1975سبتمبر  لمعد    
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54 . ت   لمشتر يمةقد  ل كر لآية  لعلم   هل  ه ٱلۡبيۡع  :فق  حل   ٱلل   َ(1)  إ كا

لخصو يد بها  ُ لعمو فقد  ة بَيْع كثير من ه قد ثبت عد صح  لأن   ؛مخرجها مخر 
لمحر ما، مثل بَيْع ما لم يقبضلأشيا  بَيْع  لمجاهيل،  بَيْع   ، لغر في  .(2)بَيْع 

لة   لشر  ما يلي محا لفقها للمعقو عليهلحصر  ضعها   : لتي 
لأ لشر  لمعقو عليه مالا  متقوم ا   : : كو  لشر  في نظر 

ير لخ نز لحم  لد  لميتة  لخمر  ستعمالهما تبث ت فلا يجو بَيْع  كله  ، حريم 
لل   ه  لأ   لنبي  صل ى  قد  عن   ، لانتفا جو  لتحريم يقتضي سائر  طلا لفظ 

سل   ثمانهال لل   ه قاتل»م قوله: عليه  َ كلو  َ حو فباعوها  لش ُ ، (3)«يهو حر مت عليهم 
َ في َمْر : ل قَا ل  ذ حر   شربها حر   بيعها»خ لل   هعَْن ، (4)«ِ    ه  جابر بن عبد  ن َ َ  ,

 َ َس و َع   ِ سل   لل   هسَم لل   ه عليه  َ صل ى  ةَ يَق و  ل م عَا َه وَ ب مَك َ جل    لل   ه   » :فَتْح   عز   
لمل بيع  سوله حر    , فقيل خمر  لَأصنا ير,  لخ نز سو يتة,  يت شحم  لل   ه: يا  َ َ 

فن ف  ميتة ل لس ُ يدهن بهاِإن  ه يطلى بها  ا ي  ،جلو ل ,  لن   : لا ،ستصبح بها  هو  ؛قا

                                                 

لبقر (1) لآية سو   ،275. 
(2)  ، ا لقر»لجص   .189، 2، «حكا 
(3)  ، لبخا  : للفظ للبخا لبيومت فق عليه،  كه، ، با لا ي ذ شحم كتا  لا ي با  لميتة 

قم لبيو. مسلم، 2224حديث  ، حديث كتا  لأصنا لخ نزير،  لميتة،  لخمر،  ، با تحريم بيع 
 .1582قم

لبيوخرجه مسلم،  (4) قمكتا  لخمر،  حديث   1579، با تحريم بيع 



   عام بوجه اانرنت عر الَبْيع عقد: الثاني الفصل

 

55 
55 لل   هل لل   ه, قاتل حر  جملو ثم   لم يهو     َ  .(1)«باعو فَأكلو ثمنه  ا حر   عليهم شحومها 

ل لشر  لبَيْع: ثاني   لمعقو عليه موجو  حا   : كو 
لل   ه  فلا يصح   ، لقوله صل ى  لمعد سل  بَيْع  لا : »حكيم بن حزم للصحابي عليه 

 .(2)«تبِع ما ليس عند
لمعد  مثلة بَيْع  لمضامينمن  لملاقيح, بيع  لحبلةبيع ح ، (3)بيع  ، (4)بل 

لنهي عن بَيْعها لل   ه عنهما :  عمربن لحديث  قد   لل   ه»ضي  سو  لل   ه  َ    صل  ى 

                                                 

(1)  ، لبخا لبيومت فق عليه:  قمكتا  ، حديث  لأصنا لميتة  ؛ مسلم، 2236، با بيع 
لبيو قمكتا  ، حديث  لأصنا لخ نزير،  لميتة،  لخمر،   .1581، با تحريم بيع 

(2)  ، : صحيح لغير نؤ لأ قا  سكت عنه،  بو   لبيو  لرجل يبيع كتا  ، با في 
قم ، حديث  بن ماجة، 3503ما ليس عند لتجا.  لنهي عن بيع ما ليس كتا  ، با 

 ، قمعند بح ما لم يضمن، حديث  ما 2187عن  لعينة  ، با  لبيو مالك في موطئه، كتا   .
قم  قم2564شبهها، حديث  ، حديث  حمد في مسند قا عنه: 15311.   ، لترمذ  .

َ  حَد يث  َحسَن  » ، «حَد يث  حَك يم  بْن  ح ز هية بيع ما ليس عند ، با ما جا في كر لبيو ، كتا 
ق لملق ن، 1223محديث  بن  صح حه  لمنير».   .448، 6، «لبد 

لفحولمضامين  (3) صلا  لملاقيح: مَا ف ي  حد م ْنهَا ملقوحة ،  لو لأجن ة  َه ي  لب ط و  : مَا ف ي 
 ، لقاسم بن سلا لحديث»، ي نظر:   .208، 1، «غريب 

لحبلة  (4) َاحبل  لج هْل   َ  َ ْ ت نْتََج : هو بَيْع  كَا َ لَى    َ لجَز  ج ل  م ْنه ْم يَبْتَا   لر َ  َ ة  يَتَبَايَع ونَه ، كَا ه ل ي َ
 ، لبغو ل َت ي ف ي بَْطن هَا، ي نظر:  اقَة ، ث م َ ت نْتََج  لسنة»لن َ  .137، 8، «شر 
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56 م نهى عن بيع حبل  سل    . (1)« حبلة ل عليه 

لمعد لقوله صل  هو م  ف مل لس   ا بيع م   سل  ستثنى من بيع  لل   ه عليه  من » :مى 
جل  َ لى   ، ،  معلو جل معلو لى   ، سلف في شي ففي كيل معلو

  .(2)«معلو
: لمعقو عليه طاهر  لثالث: كو  لشر     

لمال كية، قا  لشر عند  َ  » خليلهذ  َ ل لْمَعْق و  عَلَيْه  َطهَا في (3)«َش ر   ،
 :بن عاصميقو  لك

ر   نجس صفقته محظو بل للض   لز   صو في   (4)خ  
لشافعية ٌ عند  بَا  :»لشير، قا (5)لطها كذلك شر  لَأْعيا  ضَرْ

جَاَسة ,  لن َ َنجس  ب م لَاقَا   َيْن : َنج س  ف ي نَْفس ه ،  ب ج س  فَعَلَى ضَرْ لن َ ا  ََطاه ر , فََأم َ َنج س  
َمْر   ْلخ َ ير   ْلخ  نْز  َ  ، لكَلْب  َل َك م ثْل :  َ ج س  ف ي نَْفس ه  فَلَا َيج و  بَيْع ه ,  لن َ ا   فََأم َ

                                                 

لحبلة، حديث (1) حبل  لغر  ، با بيع  لبيو ، كتا  لبخا خرجه  ، 2143قم مت فق عليه: 
قم لحبلة، حديث  ، با تحريم بيع حبل  لبيو  .1514خرجه مسلم، كتا 

قملبخا  (2) ، حديث  لسلم في  معلو لسلم، با   . 2240، كتا 
(3)  ، لمو  لإكليل شر مختصر خليل»ي نظر:  لفكر، ه1412، 3، «لتا    ،6 ،

57. 
لحك ا»بن عاصم،  (4) لعربية، مصر، ه1432، 1، «تحفة  لآفا    ،59. 
(5)  ،  .149، 9، «لمجمو»لنو
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57 
57 جَاَسا   (1)لس رجين َ  لن َ َل َك م ْن  شبه  َ  .(2)«َمَا 

لمعقو عليه مقد  على تسليمه بع: كو  لر لشر     
لعقد م  لك حت ى لا يكو ن ما هو (3)متنع ا تنفيذ  لبَيْع  لمقصو من  لأ    ،

لتصر  ،  مكن فيما لا ي قدَلك لا ي  ؛تمليك  لهو لطير في  على تسليمه كبَيْع 
لغاصب لمغصو في يد  لما   ، لشا لجمل  لبحر،  لنهي عن ، (4)لسمك في 

لمقد على تسليمه  لو في يدخل في عمو بيع غير  سل ملنهي  لل   ه عليه   قوله صل ى 
 . (5)«س عند لا تبِع ما لي : »  حكيم بن حز للصحابي

لمعقو عليه مملوك ا للبائع  لخامس: كو  لشر     
لسابق،  لحديث  ، هو مما يستفا من  ك ل غير لبَيْع بنفسه،   سو باشر 

لقاصر. ه عنه كما في حالة  لي ُ   نا عنه 
ل : كو  لسا لشر   معقو عليه معلوم ا للعاقدَين  

لنهي عن عد   لجهالة، لذلك   لتي كانت سائد  حت ى تنتفي  لبيو  من 
                                                 

لبعلي،  (1) كسرها"، ي نظر:  لسين  س رْق ين ، "بفتح  : س رْج يْن ،  لز  بْل : يقا لمطلع على »لسرجين: هو 
لمقنع  .272، «لفا 

(2)  ،  .9، 2، «لمهذ»لشير
لز (3) لبيع»قا، ي نظر: مصطفى  مشق، ه1433، 2، «عقد  لقلم،    ،30. 
(4)  ، لشير  .14، 2، «لمهذ»ي نظر: 
 .49سبق تخريجه، ي نظر:  (5)
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58 لجاهلية لحصالبيو  هذ من ،في  : بيع  لبائع للمشتر فيه يقو   نَ م   كَ ت  عْ ب  »، 

َ لس    َ  ع  ل َ م َ  ع  قَ ا ت َ ع ْ ل َ َ  كَ ات  صَ حَ  ه  ي ْ مَ   َ ب   تَ ي ْ ه ْ  نَ م   ا،  ْ حَ  لىَ    لأ َ  ث  ي ْ ت َ ن ي ه  ت
لملامسةمثلها  ،(1)«كَ ات  صَ حَ  : بيع  لبائع للمشتر فيه يَق و   ،« َ َ سْ   لم ْ ب  وْ َت ث َ  ي 

َ لمسْ  ب َ  كَ ت  ثَوْ َقيل «لبَيْع  بَ َجَ  دْ قَ ف  ،« َ َ ي  َ ْ ه و َ  نْ ل مَتَا م   َس م  ل َ َ َلَا    وْ  ث
 َ ْ ي لَيْه  ث   ر  ظ  ن لبَيْعَ   ع   ِ لمنابذكذلك  ،(2)«عَلَيْه   م َ ي وق لمشتر للبائع: بيع  فيه يقو   ،
َ مَتَاعَكَ » ََجبَ  ،َ نَبَْذ ي فَقَْد  ْ نَبَْذ  مَتَاع  َل َ  .(3)«بَيْع  ب كَذ

لأنو لت هذ  لبيو  لجاهليةمن  لنهي عنها  ي كانت سائد في  قد  
سل   بي هريرعن فا، جميع   لل   ه عليه  لنبي صل ى  لل   ه عنه     نهى عن بيع »م: ضي 

عن بيع ل  ، عن (4)«غر ل حصا لل   ه عنه    لخد بي سعيد،  لنبي  صل ى  ضي 
سل م  لملامسة »لل   ه عليه   ، لمنابذ  .(5)«نهى عن 

لمعقو  لسابع: كو  لشر  لانتفا به شر     ع اعليه مما ي با 
لبر، قا نتفع به شرع ابَيْع ما لا ي   لذلك لم يصح   َلَْم َيخْتَل ف و ف ي : »بن عبد 

                                                 

لأثير،  (1) لأثر»بن  لحديث  ية، ه1421، 1، «لنهاية في غريب  لسعو  ، لجو بن    ،
213. 

،  بن (2) لحديث»لجو ، ه1425،  «غريب  لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،331. 
لمنير»لفيومي،   (3) ، 1922، 5، «لمصبا  لقاهر ية،  لأمير لمطبعة   ،2 ،810. 
لبيوخرجه مسلم،   (4) قم كتا  ، حديث  لذ فيه غر لبَيْع  لحصا  ، با بطلا بيع 

1513. 
(5)  ، لبخا لبيوخرجه  قم كتا  لملامسة، حديث   .2037، با بيع 
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59 َمَن ه   ْكل  ث َ َلَا     َ َلَا ش ر ه  لَا َيج و  بَيْع ه   ن َ َ َ ف يه   َك ل   مَا لَا مَنْفَعَة لْفَْأ   َ   ْ  ،(1)«لْق ر

لإن لعقوكذلك ما يؤ  لكلب  سل م:  قا، سا كالعقر  لل   ه عليه  صل ى 
« ، لعقر  ، َ لحد  ، لغر  : لحر ، كل ُهن   فاسق، يقتلهن   في  لد    خمس من 

لعقو  لكلب   ، لباجا في  ،(2)«لفْأ لشافعي    فتح  :  لإما  َ َ »قا
َلَا  ْخت َصا س ق لَا م لْك ف يهَا ل َأحَد   َ لْفَو  .(3)«هَذ   

لثمن معلوم ا   لثامن: كو  لبَيْع:  لشر   حا 
لن  ز لى  يَة  لم ْفض  لجهالة  هب لك حت ى تنتفي  لمذ هذ شر عند   ،

بعة:  لأ
   َ لصفة فالحنفي ة ي لقد  لثمن معر  لبَيْع  يكو  شترطو لصح ة عقد 

عل ل  لجهالة،  ج ب  ب الْعَْقد , »لك بقوله:  لمرغينانيكي تنتفي  َ مَ  سَل ُ لت َ َ ْسل يمَ  لت َ ل َأ َ 
لَىل َهَذ    يَة   فَت هَا ل جَهَالَة  م ْفض  َك ل ُ َجهَالَة  هَذ   ص  م ,  سَل ُ لت َ َ ْسل يم   لت َ ع    ِ َعَة  فَيَْمتَن م نَا

َمْنَع   َ ل ت َ, هَذَ ه و َ  .(4)«َأْصل  ل جَو
لعقد، قا لمال كي ة    لثمن حا  شديضا يشترطو  ي علم مبلغ   لجد بن 

                                                 

لبر،  (1) مشق، ه1414، 1، «لاستذكا»بن عبد   .124، 20،  قتيبة، 
(2)  ، لبخا لصيد  جز  لإحصا  قم كتا  ، حديث  لد لمحر من  ، با ما يقتل 

1732. 
لبا»بن حجر،  (3)  .49، 4، «فتح 
ية» لمرغيناني، (4)  .8، 5، «لهد
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60 
60 لممهدفي  جَل  َمجْه و ، : »لمقدما  َ لَى    ْ َ َمَن  َمجْه و ،  لْعَةَ ب ث لس   ج ل   لر َ  َ َ بَا فإ

َ لق  يَا   َل َك؛ ف س َخ عَلَى ك ل   حَا  في    َ ْشبَه ْ مَا  َ ْ َ لمتَبَاي عَا    َ ، َشا  َ لفَو
بَيَا َ»(1) . 

لثمن، قا    لشافعي ة كذلك ي شتر  كر  َ  ف ي : »لمجموفي  لنوعند  ي ْشتَر
ة   ح َ لث َمََن ف ي حَا  ل ص   َ ْ يَذْك ر َ َ: ب عْ ل بَيْع   ْ قَا َ , فَإ  ت َك هَذَ عَْقد  فَيَق و : ب عْت كَه  ب كَذ

, لَْم يَك ْن هَذَ بَيْع ا ب لَا  ْ قَب لْت  َ َيْت   ْشتَر  : لمخَاَطب   َ َ عَلَى هَذَ فَقَا قْتَصَر َ
 .(2)«خ لَا  

   ، لبَيْع عندهم بثمن مجهو لثمن، فلا يصح   لحنابلة كذلك يشترطو معرفة 
 َ لنا كما ي صح حه (3)بيْع  لمثل، جا في  بن تيمية،  ل كبربثمن  َلَوْ : »لفتا 

َمَن   لث َمََن َصح َ ب ث َلَْم ي سَم     َ  .(4)«م ثْل  كَالن  كَا  ل بَا
لصيغة لثالث:   لفر 

لحنفي ة هي    لصيغة قد سبق بيا    لبَيْع،  لذ ينعقد به  لبَيْع  كن 

                                                 

شد،  (1) لممهد»بن  ، ه1408، 1، «لمقدما  لإسلامي، بير لغر    ،2 ،
64. 

(2)  ،  202، 9، «لمجمو»لنو
، ه1424، 1، «لفر»بن مفلح،  (3) لرسالة، لبنا  .155، 6، مؤسسة 
ل كبر»بن تيمية،  (4) له1408، 1، «لفتا  ل كتب    ، ،  .378، 5علمية، بير
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61 
61 لوحيد في عقد لركن  نه  هم يعتبر ما س و م كم  لا  له يعتبر ن   .(1)لبَيْع، 

لبَيْع لبَيْع هي ما ينعقد به  لبَيْع ،لصيغة في عقد  كل  ما  ي عتبر صيغة  لعقد 
 ، لإشا للفظ،  يدخل فيه   ، لمشتر لبائع  لبَيْع قد تم  بين  ي ستفا منه   

لة ختصر  .لمنا لصيغة ب بن عرفةقد  يف  َلَوْ : »قولهتعر َ َ عَلَيْه   مَا 
 .(2)«م عَاَطا  

يصد شطرها  لعاقدين،  حد  لأ  من  لبَيْع بأ يَْصد  شطرها  تتم ُ صيغة 
لمقصو  ، فما  لقَب و لفقها بالإيجا  هو ما يَْصطل ح عليه  لآخر،  لثاني من 

هل ت لبيع؟،  لقَب و في عقد  ل  بالإيجا  لد لألفا  لبيع في  ة على نحصر صيغة 
لبيع؟ لى تتب ع ما ك ت ب حو  .نعقا  لإشكالين تحتا  لإجابة عن هذين    

لبيع لتي ينعقد بها  ل ،لصيغ  لمسائل  لك في  لة  لتلخيص   ية:آتفي ما يلي محا
لى لأ لبَيْع :لمسألة  لقَبو في عقد   لمقصو بالإيجا 

لبائع كأ يقو  لإيجا لحنابلة هو ما يَْصد  عن  لشافعية،  لمال كية  عند 
كت كَ »،  «ب عت ك:» لبَيْع،  ما يقو مقامهما مم  «مَل  َ هو ما  لقبو ،ا ي فيد معنى 

 : لمشتر كأ يقو َيْت  »يَصد  من  لبَيْع، ،  ما يد  ع«قَب لْت  »،  «شتَر لى قَبو 
لمشتر  لقَبو كأ يقو  لإيجا على  لبائع: « ب عْني»لا ي شتر تقد   فيقو 

                                                 

 .36ي نظر:  (1)
(2)  ، ا لرص  بن عرفة»ي نظر:   .331، «شر حد 
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62  .(1)«ب عت ك»

لإيجا هو ما صد  لحنفية  لقَبو هو ما صد ثاني اعند  ، جا في لا ، 
لقدير يجَا  ل غَة  : »فتح  ْلإ  َ ل َ ثْب لإ  َ  ,َ َا  ل َأ   شَْي  كَا ثْبَا  مر  ف عْل  ل   ه نَا 

لد َ   ل َا    لر    خ ل ال َضاعَلَى  َ َ ع    ِ ق َ َ  ؛و َ ع  َكب عْت  ل َقََع م نْ  َسو  ِ ْ م نْ  ،بَائ َ 
َ مل ْ يَبْتَد  لْقَب و  مل ْشتَر  كََأ َ  ، َيْت هَذَ ب َألْف  ْشتَر ان ي, ل ْشتَر  فَيَق و   لث َ ف عْل  

 ٌ ا فَك ل  ل َ , فَس م  يَ  َإ  ثْبَا   ْ َ  , يجَا  لث َ ل م ْنه مَا  ثْبَا   َمْي يز  لَه  عَنْ ان ي ب الإ   قَب و  ت
ثْبَا  ل ا ب ف عْل  ل إ  َ ض  ه  يَقَع  قَب ول ا  َل َأن َ  .(2)«َأ َ  ل َأ َ , 

لقبو هي مجر   لحاصل    لفقها لإيجا  ضعها  صطلاحا فقهية   
ن ما يقع صحيح ا لم تك لبيع  فقو على    لفقها م ت َ قع   لو فة فيما سبق.  ن معر

لتي يتم   لصيغة  ختلفت  لو  لمتبايعين  لك عملا  بقوله تعالى:  كا برضا   بها، 
 ا ل   ۡموٰل كم بيۡنكم بٱلۡبٰطل ِ َ منو لا تأۡكلو  ها ٱل  ذين  َ تكو تجٰر عن تر يَٰأي ُ

في (3)م نكۡمۚ لبخا؛  ضي : »صحيح  بن عمر  بي  صل  ى ع  لل   هَ    لن   نهما كا مع 
لل   ه علي  بي   صل  ى  لن   م في سفر، فكا على بكر لعمر صعب، فكا يتقد    سل   ه لل   ه عليه 

: يا عبد  بو َ م، فيقو  لل   ه عل لل   هسل   بي   صل  ى  لن   حد، فقا له ، لا يتقد    َ م  سل   يه 
م:  سل   لل   ه عليه  بي ُ صل  ى  : «بعنيه آلن   ، ثم   قا هو لك يا آ، فقا عمر: هو لك، فاشتر

                                                 

(1)  ، لحط ا لجليل»ي نظر:  هب  ، 13، 6، «مو لنو بن 194، 9، «لمجمو».   .
مة:   .  7، 6، «لمغني»قد

(2)  ، لهما ية، مصر، ه1316، 1، «لقديرفتح »بن  لأمير ل كبر  لمطبعة   ،5 ،74. 
(3)  : لآية: «لنسا»سو  ،29 . 
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63 َ  لبهوتي؛ قا (1)«، فاصنع به ما شئت لل   هعبد  لحديث:  ل  ق ام ع َ »على هذ  لنبي كَا

سل  صل   لل   ه عليه  َل َك، ى   َ ْصحَاب ه  يَْفعَل و َ َ ي عْطَى لَه ،  َ ي عْط ي  َ لَيْه ،  َي هْدَ  م ي هْد  
 َ َل َلَا ب تَعْل يم ه  ل َأحَد ،  ْمر  ب ه ،  َ َلَا  َلَا قَب و ،  يجَا   َل َك لَْفظ   وْ َلَْم ي نْقَْل عَْنه ْم ف ي 

 .(2)«َقََع لَن ق َل نَْقل ا مَشْه و 
يجاب   ثم   لعاقدين  حد عبا  لخلا حو تسمية  لأخر قَبَولا     ا 

لعقو رؤث  يلا  لإصطلا، (3)صطلاحيخلا  لأن ه في  ة في  كما    ،لا مشاح  
لبيع  ن ما ت كولتي تلعديد من عقو  لنا  لألفا كالكتابة نعقدبين   ،بغير 

هو ما سيتم    ، لمسألتين له  لتعر   لمعاطا  تين.لآتيفي 
لتعاقد بالكتابة لثانية:   لمسألة 

لفقها على صح  ت   لبيع بالكتابةفق  لكتا ، فالحنفية يعتبر (4)ة عقد 
لر سالةكالخطا  لحكا، جا في (5)، كذلك  ا بَعْد  فَقَْد ب عْت ك : »  م َ َ َ َكتََب 

َ ل رَس ول ه  ب عْت هَذَ م ْن ف لَا   ْ قَا َ  ، َ خْب رْ ، ل عَبْد  ف لَان ا ب كَذ َ َ ْهَْب  َ فَا غَائ ب  ب كَذ
                                                 

(1)  ، لبخا لبخا»خرجه  هد له «صحيح  لتحريض عليها، با من  فضلها  لهبة  ، كتا 
قم  ، حديث  حق  ، فهو  عند جلسا  .2610هدية 

لإ»لبهوتي،  (2) ، ه1421 ،1، «شر منتهى  لرسالة، لبنا  .395، 4، مؤسسة 
لزحيلي،  (3) هبة  لته»ي نظر:  لإسلامي  مشق، ه1405، 2، «لفقه  لفكر،    ،4 ،

94. 
نة»لإما مالك،  (4) ، «لمد  .82، 3، بير
ية»لمرغيناني،  (5)  .5، 5، «لهد
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64 
64 لَىل فَوََصلَ  َا   ْ ل ك ت لَي س و  مَْكت و   لر َ  َ خْبَر َ َ َ ف ي َمجْل س  ب ل و  ل ه ،  لَيْه ، فَقَا  م رَْسَل 

ْ قَب لْت ه  تَم َ ل َ َيْت ه  ب ه ،  ْشتَر لر  َسالَة    ْ َ  ، َا   .(1)«بَيْع  بَيْنَه مَال ك ت
ل   لبيع بالكتابة  كانت  لمال كية كذلك ينعقد  لرضاعند   .(2)ة على 

لشافعية م   جهاا  لبيع بالكتابة  نعقا  لكتابة  ؛فلهم في  عتبا  صح هما 
لاعه على  ط  ليه بمجر   لمكتو  لبيع، ل كن هم يشترطو قَبو  نعقا  كاللفظ في 

 .(3)لكتا
لبيع بالكتابة في لمتتب   نعقا  لحنابلة لا يجدهم بحثو مسألة  لبَيْع ع ند  ع لمسائل 

لا   لبيع،  مةب َ  با  لكتابة تقو مقا ن قد لطلا صَر َ بأ   قو  في با 
َ (4)لكاتب ن لشها تثبت بالكتابة لمرل قَ ،  لحد  لعقو    (5) ،

لنبي صل   لحنابلة بفعل  سل  ستد  لل   ه عليه  ِى    ِ لى م حينما كا ي بل سالته  غ 
، فحصل  في حق   لك في حق  لملو  ، ما جا  ،(6)خرين بالكتابة لبعض بالقو

جل   هي  لرسالة  نها كالبيع ؛لتبليغ  ما في شاكلته من  ،جا في ما هو 
                                                 

(1)  ، لأحكا»منلا خسر لحكا شر غر  لعربية، ،  «  ل كتب   .144، 2حيا 
ل كبير»لدسوقي،  (2) لشر  لدسوقي على   .4، 3، «حاشية 
(3)  ،  .194، 9، «لمجمو»لنو
مة،   (4)  .503، 10، «لمغني»بن قد
(5)  ،  .472، 8، «لإنصا»لمر
لمقنع»بن مفلح،  (6) لعلميةه1418، 1، «لمبد في شر  ل كتب    ، ، ، 6، بير

313. 
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65 لمالية.   لمعاملا 

لحنابلة هو لا عن  لبيع بالكتابة عند  لقو بصح ة  لك فإ   لى  ضافة 
لكتابة ف لبيع بما هو   لمتبايعينقولهم بصح ة  لرضا من  لدلالة على حصو   ؛ي 

،لك بأن   لبيع بالمعاطا لمعاطا هي كما سيأتي بيانه ليست بمنزلة  هم قالو بصح ة 
لرضا. لدلالة على  لكتابة في   للفظ 

لثالثة:  لبيع بالمعاطالمسألة   نعقا 
لمعاطا ل بيع  لمشتر  لنطق هو  ي نا  لسلعة   لبائع  له  ثمن للبائع فينا
لقبو ت  (1)بالايجا  قد  لصيغة لا تنحصر في ،  لحنابلة    لمال كي ة  لحنفي ة  فق 

 .(2)للفظ

لشافعي ة فقد قا م    ح ُ لم: »لنوا عند  ه  لَا يَص  ن َ َ ا ل شْه و  م ْن مَْذهَب نَا  ل َ بَيْع  
ح ُ ب الْ  َلَا تَص  لْقَب و ,  َ يجَا   َلَا َكث ير  مل إ  َل يل   ختا صح ة  لنو، ل كن  «عَاَطا  ف ي ق

هو قو  لشافعية،  لفتو عند  لذ جر به  لقو  قا بأن ه  لمعاطا  بن بَيْع 

                                                 

لفقها»محمد  قلعه جي،  (1) ، ه1416، 1، «معجم لغة  يا لر لنفائس،    ،
114. 

لمرغيناني،  ي نظر:( 2) ية»     . 4، 5، «لهد
 . 143، «مختصر خليل»  خليل،  
مة،   بن قد  .7، 6، «لمغني»  
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66 مقتضى قو (1)سريج َعَد    كل  ما ج بن سريج،  لعا فيه بالمعاطا  ر 

لد   لعا بالمعاطا كالجو  ما لم تجر فيه  لعق ا  لنا بَيع ا فهو بَيْع، 
 .(2)لا يكو بَيْع ا

م   بعة،  لأ هب  لمذ لبيع بالمعاطا بيع ا صحيح ا عند  لقو بعد عليه يكو  ا 
لى فهم صح   جع  : لشيرتها فربما  ا»لذ لم يرها بيع ا فقا عَاَطا  فَلَا يَنْعَق د  مل فََأم َ
سْمَ ل ب هَا هذ كما يبد مجر  (3)«بَيْع  لَا يَقَع  عَلَيْه  ل بَيْع , ل َأ َ  لخا فلم ينقل ،  يه   

هذ ما يظهر من تتب   لمذهب،  لبيع في كتب لك عن من قبله من فقها  بو  ع 
ل كبيرى لمسم   لمالمذهب ككتا فقها  كتا لحا  لمؤسس  لأ، 

لشافعيلمذهب  ب ما كا فهم لإما  مؤثر  على من جا بعد من  لشير، 
لمذهب بما فيهم  ليفقها     (5)لوجيز، (4)لوسيطه يفي كتاب لغز

                                                 

لقاضي  (1) بن س ريج  حمد بن عمر  لعبا  بو  مائتين، تفقه هو  بعين  لد سنة بضع   ، لبغد
له   ، لشافعي ببغد نتشر مذهب  به  لمزني،  لشافعي صاحب  لأنماطي  لقاسم عثما بن بشا  بأبي 
 ، لقيَا َ  في  بْن  لر َ على  شهرها كتا في  بَعم ائَة م َصنف  ْ َ هَا بلغت  ن َ َ ي قَا   مصن فا َكث ير

ل كبر»لسبكي،  ، ي نظر:ه306 لشافعي ة  لعربية، ه1413، 2، «طبقا  ل كتب  حيا    ،
 .23، 3مصر، 

(2)  ،  .190، 9، «لمجمو»لنو
(3)  ،  .2، 2، «لمهذ»لشير
لي،  (4) لمذهب»لغز ، مصر، ه1417، 1، «لوسيط في  لسلا   ،3 ،8. 
لي،  (5) ل لوجيز»لغز لإما  ، ه1425، 1، «شافعيفي فقه  لعلمية، بير ل كتب    ،

137. 
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67 
67 مةقد عا  ،  على من قا    بن قد لقَب و لا بالإيجا  لبَيْع لا يصح  

    ، لمعاطا لك تغيير لحكم ثابت بالعر مع  كما عا على من منع بَيْع 
في ما يلي قوله في   ، لك مخالفة للإجما لشر له؛ بل قد عد   َ َ َ : »لمغنيقر  لَنَا, 

حَل َ  لل   ه لَىل َ ج و  ف يه   لر ُ تَه , فَوََجَب  َلَْم ي بَي  ْن َكيْف ي َ لَيْه  ف يل بَيَْع,  , َكمَا  ج َِع   ْ  ع ر
فَر ُ  ل لت َ َ   َ ْحر ْلإ  َ لْمقَبْض   َ َل َأ َ ,  َل َك,  ب يَاعَات ه ْم عَلَى  َ ق ه ْم  َ ْسو َ َ ف ي   بَيْعَ ل ْسل م و

بْقَا  عَلَى مَا  َ َ حْكَام ا,  َ رْ  عَلَيْه   لش َ َق  مَا عَل َ ن َ َإ  َ مَوْج و  بَيْنَه ْم, مَعْل وم ا ع نْدَه ْم,  كَا
ب ي   صل   لن َ َلَْم ي نْقَْل عَْن  م ,  حَك ُ لت َ َ   ْ َ, فَلَا َيج و  تَغْي ير   ب الر َ سل  كَا لل   ه عليه  َلَا ى  م 

 َ ْصح َ َ   ق و  عَْن  ْست عْمَا  ل اب ه , مََع َكثْر ْستَعْمَل و ل بَيْع  بَيْنَه ْم,  َلَوْ  لْقَب و ,  َ يجَا   إ 
 ْ َلَْم ي تََصو َ ا, لَوََجَب نَْقل ه ,  َل َك شَرْط   َ َلَوْ كَا َل َك ف ي ب يَاعَات ه ْم لَن ق َل نَْقل ا َشائ ع ا, 

 َ لْغ َ هْمَال ه   َل َأ َ م ْنه ْم  ا تَع م ُ ب ه  ل ْفلَة  عَْن نَْقل ه ,  َ لَه  ل بَيَْع م م َ , فَلَوْ  ْشت ر  َ يجَا  ل بَلْو إ 
نَه  صل   لْقَب و  لَبَي َ سل  َ لل   ه عليه  َلَْم َيخَْف ح ْكم ه  ى  ا,  لَى  ق و   ،م بَيَان ا عَام ً ه  ي ْفض ي   ل َأن َ

كَل ه مْ فَاس دَ  َكث ير ل ع ق و  ل َ َ ب ي   صل  ل ,  لن َ َل َك عَْن  َلَْم ي نْقَْل  َ ب الْبَاط ل ,  لل   ه عليه مَا ى 
َ  ،مسل   َ يَتَبَاي ا لن َ َل َأ َ  ْصحَاب ه  ف يمَا عَل مْنَا ,  َ حَد  م ْن  َ ق ه ْم َلَا عَْن  َ ْسو َ َ ف ي  ع و
ْ ب الم ن َلَْم ي نْقَْل  ْجمَاع اعَاَطا  ف ي ك ل   عَصْر ,  َل َك   َ  .(1)«كَا   م ْن ق بَل  م خَال ف ينَا, فَكَا

بعة:  لر لبيع ما ي شتر لصح  لمسألة   ة صيغة 
ا حت   ط  لفقها شر ضع  لصيغة صحيحة منها: لقد   ى تكو 

فق ما  ( 1 لقَب و على  ،   يكو  لإيجا لقَب و  فق     يو
                                                 

مة،  (1)  .8، 6، «لمغني»بن قد
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68 لثمن لما عرضه فَة لموجب من  لص   فقة يجب  تكو في  لمو هذ  لمبيع،   ،من 

يجابه لم  ،لقد لسلعة في  لبائع من  لمشتر غير ما قصد  لأجل، فإ قَب ل 
لبائع:  لبيع، كأ يقو  لأبْيََض »ينعقد   َ وْ لث َ :  ،«ب عْت َك  لمشتر َيْت  »فقا  ْشتَر

 َ َ لأْسو  َ وْ :  ،«ب عْت َك مئة ع لْبَة  بألْف  »ع: لبائ ؛ كذلك  قا«لث َ لمشتر فقا 
«  َ َيْت  ع لْبة منها بعَشَر لبيع« ْشتَر َ  .(1)لم ينعقد  يضا  ق لبيع  لمشتر ب  لا ينعقد  ل 

لبائع:  لثمن، كما لو قا  لبائع من  َ  »غير ما قصد  : «, ب عْت كَه  ب عَشَر لمشتر فقا 
« َ َمَان ي َيْت ه  ب ث لبائع:   كأ ،«ة  ْشتَر : «, ب عْت َك ب َألْف  حَال َة  »يقو  لمشتر فقا 
لَة  » َيْت  ب َألْف  م ؤَج َ  .(2)«ْشتَر

َ    يت  ( 2 هو ما ي  ، لقَب و بالإيجا تحا صل  لفقها  مجلس صطلح عليه 
لبيعلعقد قع لعقد  لو لاجتما  لبيع هو  لعقد في  مجلس  لبائع:  ،(3)،  فلو قا 

ْ قد ب عْت  س  » َ ل َ ي ب  ت  ع َ ك َ ذ َ كَ   لبيع حت  «ذ لم يقبل   ، لمشتر فترقا، ثم  ، فسكت  تى  ى 
 : لك، فقا َ »بعد  َ  دْ ق ْ ق لبائع لأ  « ت  ب ل لك  ت   لم يلز  خي قطع  لتر صا هذ 

 .(4)لإيجا بالقبو
لعقد يتبي  من تتب   لفقها حو مجلس  ، قي  نهم لم ي  ن ع ما كتبه  د بالمكا

                                                 

لكاساني،  (1) لصنائع»ي نظر:  ئع   .136، 5، «بد
لنهى»لرحيباني،  (2) لي   .5، 3، «مطالب 
،  181لما  (3) لعدلية: ي نظر: علي حيد لأحكا  لحكا شر مجل ة »من مجل ة  ، «لأحكا 

، ه1423، 1 يا لر ل كتب،   .153، 1،  عالم 
شد،  (4) بن  لمقتصد»ي نظر:  نهاية  لمجتهد  ية   .170، 2، «بد
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69 لبيعإن   لمشتر على موضو  لبائع  جتما  لمجلس هو  عتبر  لبَيْع  ،ما  فقد صح حو 

،  هما على ظهر سفينة تسير هما يمشيا لمشتر  لبائع  قع بين  ، كما (1) 
لى غير يعتبر    لبيع  نتهى  خرجا عن موضو  لبيع قد  م إ ل ؛مجلس 

لرسالة مجلس بلوغهما ،(2)يبرحا موضعهما لتعاقد بالكتابة   كل   ،(3)عتبر في 
ن  لك يؤك   . د  لمكا لعقد على   هم لم يقصر مجلس 

لثاني:  لبيع عبر  ماهيةلمبحث   .لانترنتعقد 
لبيع عبر  لمقصو بعقد  جل تحديد  يف لانترنتمن  لعقد،  يجد تعر هذ 

لذ ي  مي  بيا ما ي   لبيع  .ز عن عقد  لمشتر لبائع   عقد بصفة مباشر بين 
لأ   لمطلب  لغر سيعر  لبيع عبر لهذ  يف عقد  م  لانترنت لتعر ا ، 

لثاني فسيخص   لتي ت  لمطلب  لخصائص  .مي  ص لعر  لعقو لنو من   ز هذ 
يف بعقد لتعر  : لأ  لانترنت لبيع عبر لمطلب 

لبي لتا  »ه: بأن   لانترنتع عبر ع ر  عقد  فق  تين صحيحتين  لتو بين 
يجا بقبو على تمليك شي  حق مقابل ثمن تبا  لبائع بتسليم  ،با يلتز به 

يلتز به  جها،  لشبكة  خا خل  ته  لمشتر من حيا لمبيع  تمكين  لشي 
                                                 

ئق»بن نجيم،  (1) لر لعلمية، مصر، 1، «لبحر  لمطبعة   ،5 ،294. 
لدسوقي،  (2) ل كبير»ي نظر:  لشر  لدسوقي على   .5، 3، «حاشية 
لمختا»بن عابدين، ي نظر:  (3) لد  لمحتا على  ، ه1423، 1، «  يا لر ل كتب،  ،  عالم 

7 ،26. 
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70 لمت   لثمن  لات  لمشتر بدفع  سيلة  لمرئية فق عليه من خلا  لمسموعة  صا 

 .(1)«"لانترنت"
لذ يتم  ه عقد كما ع ر  بأن   للطلب  من تقديم   لانترنتي ا عبر كل   لبيع 

) لإيجا لثمن   ،) ستيفا  لى   ،) لقَب و  .(2)لبائع )
لأ   يبد    يف  ن   جا م  لتعر لبيع طولا  بحيث  يف بعقد  لتعر عا  ه 

لبيع عبر ذكر ما يتمي  لة ضاف ،عا    بوجه   لثاني فقد م   ،لانترنتز به عقد  يف  لتعر ا 
لبيع عبر على ما ي مي   م قتص ر  جا  لذ يكو  لانترنتز عقد  لعا  لبيع  عن عقد 

لتعاقد بين متعاقدين مباشر خر غير شبكة  ،فيه  سيلة   .لانترنت عبر 
كثر مناسبة  لثاني  يف  عتلأن  لتعر لبيع عبر ه  لعقد ه بأن   لانترنتبر عقد 

لأخص  لانترنتا عبر ي  ل  ك   لذ يتم   يف  لتعر هذ هو  لبيع عبر  ،  ، لانترنتلعقد 
نية عد  إ كانت ت   لانترنتفا عبر لتصر  بعض  لأ   لإل كتر لتجا   ؛من قبيل 
عو للتعاقد لا  ،  مجر  لانترنتشها للسلع عبر  مجر   تكو ها لا تعد فإن  
 .(3)غير

لبحث  سة هذ  لذ يتم  بقد سبق تحديد مجا  لبيع  ا عبر ي  كل   عقد 
                                                 

(1)  ، يقا لانترنت»عمر خالد  لبيع عبر  ، 2007، 1، «عقد  لأ  .66،  حامد، 
ني،  (2) لزهر لإسلامي»عدنا بن جمعا  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا  كتو«حكا  سالة   ، 

 ، لقر لإسلامية بجامعة   سا  لد لشريعة  لمكرمة، ه1428بكلية   .30، مكة 
ئر:  (3) لجز لشهير في  لك موقع  كنيس  مثلة   .http://www.ouedkniss.comمن 
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71 لثاني.(1)لانترنت يف  لتعر لمختا هو  يف  لتعر  ، لذلك يكو 

لثاني لبيع عبر  :لمطلب   لانترنتخصائص عقد 
لبيع عبر تتمي   لبيع بخصائص تمي   لانترنتز عقو  لعل  زها عن عقو  ية،   لعا

لخصائص هي: لية ها عقو بيع تتم  ن   هم هذ  بين  ها عقو بيع تتم  ن  ، بصفة 
لى كونها متعاقدين متباعدين ضافة  لثمن فيها عبر شبكة  عقو يتم  ،   لانترنتفع 

 نفسها.
لخصائص سيتم   لخصائص كل   بيا في سبيل توضيح هذ  خاصية من هذ 

  يأتي.في فر مستقل فيما 
لآلية في عقو لفر   :  لانترنتلأ

يق  لبَيْعتمثل عقو  عبر  لتي تتم   لبَيْععمليا  عظمم  ( WEB) لويبعن طر
هي تمتا لانترنت لآلية،  لية  عبر تم  ي لبَيْععقد بر  لك    ؛بخاصية  خطو 

لمثبت على  لبرنامج  لمستعمل  لذ يستضيف موقع  (خالحاسو )لتفاعلية بين 
يق  لبَيْع عبر  لبَيْعبر عقد بها  تم  لتي ي لعمليةفي سبيل فهم  .لانترنتعن طر

لشائعة لعقد لإجر سير بالتفصيل  لفرسيعر هذ  لانترنت  لبَيْعلعمليا 
 .لانترنتعبر 

                                                 

لبحث  (1)  .12ي نظر مقدمة هذ 
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72 لغالب تبد  لى موقعلفي  لدخو  ضي لتسو  عملية بتسجيل   (1)لافتر

خا  ( في  (PASSWORD) كلمة مر لدخو سمبإ لزبو لمستخد )
خا  ضغط   بمجر  ، لذلك صةلمخص   لخانا لمفاتيح ) لإ (، Enterفي لوحة 

يقونةنقر ل  لفأLoginلدخو ) على  سطة  لذ ي   ( بو لبرنامج  لموقع سي  يقو  ر 
لمخزنلبالبحث في قاعد بيانا  بائن  لموقعز لشركة مال كة  في  .ة سلف ا في خا 

لترحيب حيث يتم   لى صفحة  لمستخد  بو يقو بتوجيه  لز لعثو على  عر  حالة 
لى جانب بيانا   لصفحة  على  بو في  لز لحالية تبي   سم  لزبو  يا  ن مجمو مشتر

لموقع )سل   (من  يا لمشتر  .ة 

                                                 

ل (1) لتسو  قع  لمو ل كثير من  شهرها موقعي توجد  ، (eBay.com)، (Amazon.com)عل 
ئر نجد موقعي  لجز لأخير هو ما تم  (Awras.com)، (DZSoQ.com)في  هذ  عتما  ، 

. لإجر  كمثا لتفصيل 
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73

 

لى موقع  لبَيْع  5سم توضيحي  لدخو  : صو لصفحة تسجيل 
 ل كتب

بون  م   لمستخد  لمستخديقو لبرنامج  إ  ف ؛جديد   اا في حالة كو  يل   بتحو
لتي تضم   لتسجيل  غة ) عد   لى صفحة  لفا لخانا  لى جانب  ؛(حقومن 

لمطرش  عبا ت   لبيانا  لى  بو  لز يخ  ،للقب ،لاسم :يل مثلوبة للتسجلد  تا
يا لا لهاتف ،لعنو ،مكا  ني ،قم  لال كتر لى كلمة  ،لبريد  ضافة 

لسر   لتي تستخد للدخو للموقع.لمر )كلمة   ) 
لمسي   لبرنامج  لجديد بل يقو لا يكتفي  لمستخد  ر للموقع بتخزين بيانا 
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74 ل لتي يدخلها  كتشف خطأ ما يقو  ،ق منهاتحق   ،مستخدبالتدقيق بالبيانا  إ 

لهاتف،  قا  لك  مثلة  ، من  خطا لتي تحتو  لخانا  لى  لمستعمل  بتوجيه 
ني لال كتر لبريد  ين  لمر توص  يقد   ،عنا لحقو كأسما   يا بخصو بعض 

. لاكتشا  لتي تكو قصير  سهلة 
لدخو  عند لترتسجيل  ية( يجد لى صفحة  لبد نفسه  لزبوحيب )صفحة 

ني لتسو موقع في  لحقيقي، حيث  لال كتر لسو  قع    لذ يشبه   لتسو مو
ل كتب، لقسا كذلك توجد بها  لانترنتعبر  نية،  لال كتر لأ  لألبسة 

لأقسا  .غيرها من 
لنقر على لتسو عملية  م  تت يق  لأقسا عن طر لمخصص  بالتنقل بين  بط  لر

لمسي  لكل قسم حيث ي لبرنامج  بور بتوجيه قو  ين ت   لز لمر  لقسم   عر صو  لى 
لسلعة ،ثمنهاسلعة كل   سم معلسلع مختلفة  خر عن  لزبو معلوما   إ  
لصوفيكفيه   لسلعة ليتم   ،ينقر على  سم  لى صفحة خاص     يله  ة بالسلعة تحو

لتقنيةمعل تضم   صفا  لمو فية مثل  لى صو   الكمي ،وما  ضافة   ،  لمتوفر
ضح ت   لتعر  مك  كبر  لزبو من  ضة.ن  لمعر لسلعة  كثر على    

لزبو شر هذفي حالة ما  قر   ه ببساطة يقو بالنقر على لسلعة فإن    
لسل  " :يقونة لى  لكمية،  "ةضافة  َ بعد تحديد  لزبو منكما ي م لبرنامج  ن  ل عبر لتنق   ك  

لسو  في بإتبا منها ليتسو  قسا   ، لخطو بو بإضافة كل   نفس  لز مر يقو 
لى سل   ياسلعة  لمشتر لبرنامج بتخزين ؛ة  يا  يقو  لمشتر لسعر باسم قائمة  مجمو 
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75 لك  ؛لزبو  :يقونةنقر على الب لتي تتم   لتسو عملية  لزبو نهي ي  لى يستمر في 

لطلب"  ."نها 

 

لاقتصا  :6سم توضيحي  ل كتب تظهر قسم:  صفحة من موقع  لبَيْع 
 لأعما

لطلب عند لى صفحة خاص   ؛نها  بو  لز يل  لبرنامج بتحو ة تعر كامل يقو 
يال لزبو من ،مشتر لإجمالي ليتمكن  لسعر  ياته مع  جعة مشتر في  ،مر تعديلها، 

لطلب يقونةالنقر على ب حالة قبوله لى مرحلة تسديد ثمن  يتم   ؛تأكيد  بو  لز يل  تحو
يا يق  لثمن حالا   َ د   إ س   ،لمشتر ى تبق  ت، للبَيْعنها عملية  يتم   لانترنتعن طر
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76 لتسليم لى مكن  تتم  ي  لتي  ؛فقط عملية  لم نتَج  بو في حا  بتحميل  لز حاسو 

لمنتج ملف    ني ا كتاب ا  ابرنامج  ا،  مسموع ا،  كا مرئي    اكو هذ  في  .ل كتر
ية يتم   لم نتَج سلعة ما لأحيا  حا كو  بو في غالب  لز لى  يق ساله  عن طر

 لبريد.
نفا تبي  من خلا ما ع   جرن ر  من  تتم   لانترنتعبر  لبَيْععقد   

تحك   لية  يقة  لبائع بطر لمسي  جهة  لبرنامج  عند تتب  م بها  لآنفر للموقع،  لخطو   ةع 
لزبو من ا ي  هنا شخص   يبد كأ   فق  لى غاية لخوله مرحلة ر لمرحلة لموقع 

لصفقة ين يتم   ؛لأخير  يقو بما يلي:بذلك فهو ، تما 
لشخ   يطلب منه بياناته  بو  لز  عليه )صفحة تسجيل صية ليتعر  يستقبل 

)  لدخو
لتي ت     لسو  لى  خاله  لنقر  اعر فيهيقو بإ قسا )عند  لسلع في شكل 

 ( للموقع لدخوصة لتسجيل لمخص   أيقونةلعلى 
ي  يقو بإحصا م      ، بو لز يا  لمتعلقة بالكم  كل   دقي  شتر ية لمعلوما 

ي   بو بها )معلوملسعر،  لز لتي ت  ا سل  طلع  يا  لمشتر لصفحة ة  على  عر في 
)  .عا

، قد  ي   يا لمشتر يا من فق  ت يتيح  فاتو بكامل  لمشتر تعديل خلا د 
خرة بإضافة م  لطلبي   يا  ،نتجا  لعد عن مشتر يا )صفحة سل    لمشتر ة 

يضا ت تتيح له  لنهائية،  لفاتو  لطلبي  لتي تتيح للزبو معاينة تفاصيل   ة(.عديل 
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77 
77 لثمن حيث تتم  حص   ي   - لزبو )صفحة تسديد  لثمن من  لغالب بتكف   ل  ل في 

لبرنامج تلقائي   (من  لزبو لفاتو من حسا   .(1)ا بسحب قيمة 
سا تكف  ي - لمسؤ عن خدمة ل بإ لى  بو  لز عنو  يا  لمشتر قائمة 
يا توصيل  لىلمشتر لآجا  لترسل  بو في  لموقع.لز  لمحد من طر 

لحقيقة فإ   لذ ي   في  لبرنامج  كثر من مجموعة تعليما سي  هذ  لموقع ليس  ر 
سيب تتس اتبت مسبق  برمجية ك   لحو لية تنفيذهاطيع  يقة  لمعد   ،بطر مج  لبر  في حالة 

قع  لخطو كل   لمبرمج يد فإ   لانترنتعبر  لتسو لتسيير مو لإجر 
يقو على ضوئها بإعد برنامج ي  لتسو لممكنة في جلسة  لبائع،    ،حاكي عمل 

بر عقد  جل   .لبَيْعكيلة من 
يق فتح  لك عن طر لبرمجية لأ موقع  لتعليما  لاطلا على  يمكن 

لمتصف   ضة على  لمعر لخا بالصفحة  غلب متصف  لمصد  تتيح  لويب ح،  حا 
لإطلا لبرمجية.  مكانية  لتعليما   على 

لك يتيح متصف   لبرمجية  فاير فوكسح كمثا على  لتعليما  مكانية عر 
لك باختيا  مطو   لأ   ضة  لأ صفحة معر لويب من قائمة   

لمتصف   سفل  ضة فتظهر نافذ في  لمعر لبرمجية للصفحة  لتعليما  ح بها مجمو 
لصو  في  لية عر  بالمتصفح.  لتعليم لجز لمو جافا لبرمجية بلغة  امن 

                                                 

(1)  : نيا باستخد حسا يا  لمشتر ئر ي مكن تسديد ثمن  لجز لحا مع ، epay.dzفي  كما هو 
يا موقع  لبيع   .ل كتبمشتر
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78 
78 ل كتب.JavaScript) سكريبت لدخو من موقع  لبَيْع   ( لصفحة تسجيل 

 

ل كتب. 7سم توضيحي  لبرمجية لموقع  لبيع  لتعليمة    : جز من 
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79 لمتعاقدين في عقو  لفر  لانترنتعبر  لبيعلثاني: تباعد 

حد،  تتم   لبَيْععقد  لأصل  يتم    لبَيْع صفقة بين حاضرين في مكا 
 َ هذ ما ي  ، لزما لفقها بمجلس كاملة في نفس  لا  صطلح عليه  بالنسبة ه ن   لعقد، 

لمتعاقدين  فإ   لانترنتعبر  لبَيْعلعقد  هم  عتبر ي  تباعد  لتي تمي   من  عقو ز لخصائص 
يق  لبَيْع  .لانترنتلمبرمة عن طر

لآلي لا تشمل لتعاقد  لمبرمة عبر كل   إ كانت خاصية  ؛ لانترنتلعقو 
تباعده فإ   لمتعاقدين  يق  لبَيْععقو كل   زة تمي  هو خاصي  ا مفتر  لمبرمة عن طر

لا اسو ما كا منه ؛لانترنت لبريد  سطة  نيل بو ثة كتر لمحا   ،  ، لمباشر
لمسي   لويب  قع  سطة مو لي  ابو نظمة محوسبة ر  سطة   .بو

لخاصي   سة هذ  يق بين في سبيل  لتفر لتباعد من حالتين: حالة ة يجد 
لمكا  لزماحالة حيث   .لتباعد من حيث 

لمكا بندل لتباعد من حيث   :  لأ
 َ يق  لبَيْععقو كل   د ُ ت ع تباعدين تعاقدين م  بين م   بيوع ا انترنتللمبرمة عن طر

لمكا حد  ،من حيث  لمتبايعا في مكا  جد  لاستعما  د   ج  لما    لو تو
ستعما لفض   ،لانترنت لعد عن  لتعاقد.كوسيط  لانترنتل كلاهما   في عملية 
 َ لناي لتعاقد عبر  غالب ا لجأ  لتنق   لانترنتلى  لمكا ل لتغنيهم عن عنا  لى 
نها، فالمشتر عندما ي  لذ ت   لتي يريد لسلع  من بيته   هريد سلعة ما فإن  با فيه 

لى ، سو بالتوج  لانترنتبحث عنها في شبكة  مكا عمله يستطيع  ه مباشر 
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80 
80 قع  لبحث لتسو مو لشبكة باستعما محركا  ني،  يقو بالبحث في   ،لال كتر

لى مرحلة  عندما يجد سلعته ، ينتقل  مكن  تكو في لتي ي   لتعاقد،لمنشو
لية كما تم   يقة  ني بيانه سابق ا،  يتم   لغالب بطر لال كتر لبريد  يق  ،  لتعاقد عن طر

،  من خلا  لصو ثة سو من خلا  لمحا مج  ثة من خلا بر لمحا يق  عن طر
لصو  .لصو 

لزمالتباعد من : ثانيل لبند  حيث 
لبائع على شبكة غالب   حد   لانترنتا ما يكو  لسلعة للبيع   ر  عْ  لها س  قد طر 

يجاب   سبق ام   صد  لمشتر يكو  ا بالبيع، غير   هو بذلك يكو قد  لقبو من 
منية قد تطو بعد مد    .تقصرقد  

لتي  غم    لبَيْع  لزما لا يشمل عقو  مج  عبر تتم  لتباعد من حيث  بر
ية لفو ثة  لتي تتم  ميز ل يمث  ه ن   لا   ؛لمحا لبَيْع  لمسي   عبر عقو  لبَيْع  قع  لي امو  ،ر 

لبَيْع عبر  لغالبة على صفقا  لصيغة   .لانترنتهي 
صفاتها  مو لسلعة  ضع معلوما  لتابعة للشركا يكو  لبيع  قع  ففي مو

يجا من طر  لإيجا يبقى مفتوحا  حت  (1)لبائعثمنها بمثابة  معلو   هذ  ى ، 
هذ  تسديد للثمن،  إنهائه للطلب  لمشتر باختيا للسلعة  لقبو من  يصد 

لبائع.بعد مضي مد   لا   عا لا يتم   لإيجا من  منية بعد صد    
                                                 

لأعما  (1) لاقتصا  لتي  تظهر قسم:  ل كتب  لك ي نظر صفحة موقع  لبَيْع  كمثا على 
لتوضيحي بالصفحة  ها بالرسم  ير  (.66)سبق 
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81 
81 لمد   خر كمثا لاستعانة بموقلقبو ي   لإيجا بين على طو  ع مكن 

(ebay)  لسلع للبيع مع مد  حيث يطر هذ تكو بمثابة  محد   لموقع بعض 
.يجا مفتو قد تصل  يا لى عشر  لأحيا   في بعض 

 

لإيجا تبي   ebay: صفحة من موقع  8سم توضيحي  ن ما تبقى من مد 
(9 ،  ساعة(11يا

لثمن با لفر فع  نيلثالث:  لال كتر لدفع   ستخد بطاقة 
لى تَطو ُ  لك  يرجع سبب  لمعاصر،  لأمو في عالمنا  فع  َ  ط ر  لقد تَطو

لتحويلا  لتطو   لمصرفيةساليب  ستفا من  لتي  لمصا  سائل لد  لحاصل في   
ت    ، ني منلاتصا لإل كتر لدفع  لتطو   عتبر بطاقا   .نتائج هذ 
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82 
82 لنا عن حمل  لقد ساهمت غنت  لتسو   لبطاقا في تسهيل عمليا  هذ 

لحماية لحاملها لأ   ف ر  ، كما  لمباشر بالنقو لتعامل  ما يرتبط به من مشاكل   ، لنقو
لرقم. ستعمالها  هذ  منة للدفع حيث يستحيل  سيلة   لسر  جعلها  لرقم  ئها على   حتو

ستعمالها في با لأمر يقتصر على مجموعة صغير من   بعدما كا   بعض  
لأمريكية لباعة  ؛لمطاعم  لزبائن  لمفضلة للدفع لد عد كبير من  لوسيلة  ليو  صا 

لعالم، بل    صبح يتم   عبر  نية  لإل كتر لتجا  طا  لمدفوعا في  باستخد  ق ْسط ا كبير  من 
غم تنو   لبطاقا  لمعتهذ  لطر  يا عبر شبكة   لمشتر ثما   .لانترنتمد لدفع 

لبنكية،   لا  لحو لثمن عن طريق  فع  مكانية  لشركا  في حين تطر ق ل ة من 
لمبيْع؛ فإ   ستلا  ني لسهولتها  لدفع عند  لال كتر لدفع  نظمة  لشركا تعتمد  غلب 

ل لعقد ) لتي ت وف  رها لطرفي  لأما  جة  لد (.سرعتها،  لمشتر  بائع 
لمبرمة عبر ت   لبَيْع  لثمن في عقو  لمفضلة لدفع  لوسيلة  ني  لال كتر لدفع  عتبر بطاقا 
لبَيْع عبر  ، بل   لانترنت قع  لبطاقا كوسيلة لدفع  لانترنتلعديد من مو لا تقبل غير 

 لثمن.
تبا هذ     لبَيْع لا ني ب  لانترنتعبر لتي تتم  بين عقو  لال كتر لدفع  طاقا 
َ صبح س   لبيع عبر مي  ة ت  م لبيع  لانترنتز عقو  ية.عن عقو   لعا

لخاصي   فع خص  ة سي  نظر  لأهمية هذ  لبحث لمسألة  لسا من هذ  لفصل  ص 
نية. لإل كتر لدفع   لثمن باستخد بطاقا 
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83 لثا  لانترنتفي بيو  لعاقد: لثلفصل 

لمبرمة عبر عقو    باعتبا لبيع  لتي تتم   عد  ت   لانترنت  لعقو  بين  من 
لإشكالا متباعدين فإ   هم   طر حولها هي: لتي ت   من 

لتحق   شكالية  لتي تمكن  ق من توف     لأهلية  لمتعاقدين على  بر عقد ر  هم من 
 .لبيع

لبائع على ما يبيعه على  لاية  إشكالية   .لانترنت  
ل   شكالية تحق  ضافة  لرضا في بيو ى   .لانترنتق 

لإشكالا سيخص  كل   في سبيل بحث لأ  حد من هذ  لمبحث   ص 
لفصل لبحث مد توف   لمتعاقدين عبر من هذ  لأهلية في  يخص  لانترنتر  ص ، 

لمبيع عبر  لبائع على  لاية  لثاني لبحث  لثالث م ا ، لانترنتلمبحث  لمبحث 
لمبرمة عبر  يتعر  فس لبيع  لرضا في عقو   . لانترنتلإشكالية 
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84 لمتعاقدين عبر  هلية   : لأ  لانترنتلمبحث 

لمبحث  سيتم   لمتعاقدين في عقد ثلا مسائل تتعل   سةفي هذ  ق بأهلية 
لانترنت لأ  ، من خلا ثلا مطالب لبيع عبر  لمطلب  ص    لبحث مسألةيخص 

لملتأك   ية  لانترنت، د من هو ص لبحث م  تعاقد عبر  لثاني فسيخص  لمطلب  مسألة ا 
لانترنت، لمعنو للبيع عبر  لشخص  لثالث ل يتعر  هلية  لتأك  لمطلب  د مسألة 

لانترنت. لمتعاقدين عبر  ية    من هو
لانترنت لمتعاقد عبر  هلية  لتأكد من   : لأ  لمطلب 

لتصر  لمتبايعين هي  شتر فيلتي ت  لأهلية  سبق بيا    قصد ي  لتي  هلية 
لأعما بحيث تصح  تصر فاته بها سة  لشرعية لمما لإنسا  سبق بيا  ،صلاحية 
لى نوعين: ن   لعقو  تصر  هلية ها تنقسم  لإنسا للز  هي صلاحية  كاملة 

لم لصغير  لعقو كما في  ناقصة لا تصلح للز  لعقل،   .(1)زمي  ترتبط بالبلو مع 
ت  كما سبق بيا    هلية فقو على صح  لفقها  لعاقد   لبيع  كا  ة عقد 

لعاقل صحيح عند  كاملة،    تصر   لبالغ  إن  كل   بيع  هب،  صل ما حلمذ
 لرشد. ة بيع من لم يبلغ سن  لخلا في صح  

لانترنت لعاقد كوطر في لإشكا لا ي   عليه فإ   هلية   في بيو 
لك   لتصر  ل لبيع لمن لم يبلغ سن   ل  ج     لبيع لا تسمح بالشر  قع  ، لرشد مو

لتي ت   قع  ها تضع ضمن شر حت ى بالنسبة للمو لأشخا فإن  لبَيْع بين  نظ م عمليا 
                                                 

 .38ي نظر:  (1)
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85 كثر 18س ن   قد بلغ لمتعاقد  يكولاستخد  لك موقع   كمثا على   ،

eBay   لذ ي َ لأ   د  ع لمز  يقه يتم  لانترنت على موقع  عن طر لتعاقد بين  ، 
لمشتر  .(1)لبائع 

لموقع ببيانا  لدخو في  لك فقد يقو قاصر بطلب سلع بتسجيل  مع 
ن   بة تظهر  شدكا لحالة فإ  حت   ،ه  لبيع لن تكتمل،  ى في هذ  صفقة عقد 

لطلب  سيتم   لطلب عند صفحة تأكيد  لك لأن  فض  لسلع،  ه في تسديد قيمة 
ني لإل كتر لدفع  خا بيانا بطاقا  لمرحلة يجب  هذ  معلو    ،هذ 

لعمر،  18لمن بلغ  لا   منحلبطاقا لا ت   لد قامت برفع  بل   سنة من  بعض 
للا لاست ني، فلسن  لإل كتر لدفع  لأنو من بطاقا  في خر بعض 

لمتح لائتما لسنة  ةلأمريكيد لولايا  حظر  تم   2009بموجب قانو بطاقا 
هم عن  عما ئتماني ة لمن تقل ُ  ل طر  ثاني  21صد بطاقا  تحم َ سنة ما لم 

لدين لو لوصي ،لالتز كأحد  لبالغ ،  لز   (2). 
ستخلاصه مم  لذ ي   لبَيْع عبر ا سبق مكن  نظر   لانترنت  عمليا 

. لحالا لعاقد يكو بالغ ا في جميع  لائتما فإ   تباطها ببطاقا   لا

                                                 

بط:  (1) لر  .http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.htmlي نظر 
قم  (2) لقانو   .2009ما  22لصا في  24-111يتعل ق 
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86 لمعنو للتعاقد لشخص  هلية  لثاني:  لانترنت لمطلب   عبر 

لشركا  هلية  لانترنت مسألة  لبيع عبر  لتي قد ت طر في عقو  لمسائل  من 
ل لسلع عبر  لنائب  لتي تبيع  لا يتم مع  لي ا،  لتعاقد يتم  انترنت خاصة مع كو 

لمباشر. لبيع   لممثل كما يحصل في 
ية مصطلح  باعتبا    لمعنو لقانو فيجد  عند فقها نشأقد لشخصية 

للا  على    لتعر   لشخصية  ية في فكر  لفقه معنو لبحث عنها في  لقانوني، ثم  لنظر 
فيلإسلامي سة  ،   .صلاحيتها للتعاقدلأخير 
ل لفر لشخصية   : يةلأ لقانو معنو  في 

لقانو بأن   يةلمعنو لشخصية ت عر   لتي »ها: في  لُأص و    َ لأْشخا   مَجْم وعَة 
لقان و  لهَا ب الش َ  يَعْتَر    َ لى َتحْق يق غَرَ  م عَي َن ،  ة  ب القَْد  تَهْد    لقان ون ي َ ة   ي َ ْخص 

َ لغَر َل َك   .(1)«للا    ل تَْحق يق  
لمعنو  لشخص  خر مثل: يطلق على  لقانوني تسميا  لاصطلا  في 

ية لاعتبا لفرنسي:لحكميةلشخصية ، لشخصية  لقانو  تسمى في   ، 
(Personne morale) (2). 

                                                 

(1)  ، هيم منصو بر تطبيقاتهما»محمد  لقانو  لحق  لمطبوعا 2001، «نظريتا  يو   ،
ئر،  لجز  .236لجامعية، 

قا،  (2) لإسلامي»لز لفقه  لعامة في  لالتز  ية  لى نظر  .250 ،«لمدخل 
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87 لج لم ينص   لمدني  للقانو  لشخصية  يف  ئر على تعر يةز ه ؛ ل كن  معنو

ل لأشخا  يكتفى بحصر   ة فيما يلي:معنو
لبلدية، - لولاية،  لة،   لد
- ، لقانو ها  لتي يقر لشر  لعامة، ضمن  ين  لد  ،  لمؤسسا
ية - عتبا لقانو شخصية  كل مجموعة يمنحها   ، لجمعيا  ، نيا  .(1)لتعا

م   لمعنولشخص  زهم ما يمي   إ   لأشخا هو  مم  لمستقلة عن  لمالية  ته 
ية لذم   بل   ؛ (2)لونهلذين يمث   لمعنو لشخصية  سا نشأ مفهو  لمالية هي  ة 

مو مرصو لخدمة غر معين ها في كل مجموعة   .(3)إقر
لذ   لى عنصر  لمن ممي   مة، فإ  إضافة  لشخص  لشخص  معنوز  عن 

باشرها ي   ماإن   ،فاته بنفسهباشر تصر  لا يستطيع  ي   لمعنو لشخص ي هو   لطبيع
 .(4)اله قانون  عنه من يمث  

                                                 

لأمر  49لما  (1) فق: ه1395مضا عا  20لمؤ في  58-75من  لمو سبتمبر  26، 
لمتمم.1975 لمعد   ، ئر لجز لمدني  لقانو  لمتضمن   ، 

(2)  ، خر لصد  لمنعم فر  لقانو»عبد  لعامة في  ، مكتبة عين شمس، 2000، «لمبا 
 ،  .244لقاهر

لحق بوجه عا»محمد حسنين،  (3) ية  ئر، 1985، «لوجيز في نظر لجز  ، لوطنية للكتا سة  لمؤس   ،
152. 

(4)  ، لقانونية»محمد علي عمر لعلو   .175، جامعة عين شمس، «مبا 
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88 ل لقانو يقر   بالإجما فإ   لحقو للشخص  لا  معنوبثبو جميع  ما  ؛ 

م اكا منها م   لإنسا لا مم  لصفة  قر  ،  ئر للشخص ا  لجز لمدني  لقانو   لمعنو 
 لي:ي ما

 مالية.لة ذم  ل -
لتي يعي  ل - لحد  لتي يقر  أهلية في  نشائها   .نها عقد  لقانو  ها 
تها.ل - لذ يوجد فيه مركز  لمكا  هو   موطن 
ته.يعب   لذ نائبل -  ر عن 
 .(1)لتقاضي في حقل -

لشخصية  لفر يةلثاني:  لإسلامي لمعنو لفقه   في 
لشخصيةتتجل   يةل ى  لفقه  بكل   معنو لأنظمة في  لعديد من  خصائصها في 

لة لد لأخر  لإسلامي، فهي تظهر في كيا  لإسلامية من خلا علاقتها بالد 
لقضا لولا  لمافي تعيين  في بيت  لمكا ،  ستقلاله عن  في من خلا   ،

لشركا لشركا لنظر عن  في نظالتي تطالب بالزكا بغض   .لوقف ، 

                                                 

لما  (1) لأمر  50ي نظر:  فق: ه1395مضا عا  20لمؤ  في  58-75من  لمو سبتمبر  26، 
لقانو1975 لمتضم ن  لمتمم. ،  لمعد   ؛  ئر لجز  لمدني 
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89 لا   ل:    لشخصية  يعتبا  لإسلاميةمعنو لة   ة للد

لسن  بالر   لى  لمطه  جو  لإسلامية شخصي   ضح   ر يت  ة  لة  ، من ة  مستقل   ة  للد
سل م:  لك قوله لل   ه عليه  ة »صل ى  ناهم, فمن ل م   َ حد يسعى بها  خفر مسلمين  َ(1) 
جمعين, لا يقبل منه  لل   هعليه لعنة مسلما ف  َ ا  لن   لا  (2)صر لملائكة 

حد (4)«...(3)عد  لمسلمين كشخص  عتبا جماعة  يف  لشر لحديث  ، ففي هذ 
م   لأما لمحا فإ  له  لمسلمين  حد  عطى  إ   ، حد لمسلمين ملزمة  ة  جماعة 

لك كما لو صد منهم جميع ابم عا   .ر
لة  لد لخاص  كما تظهر  لإسلامي ككيا مستقل له شخصيته  لفقه  ة، سو في 

سائر  لقضا  لجند  لرعية في تعيين  ما    ، لمعاهد لأخر في  لد  ما 
 .(5)لموظفين

لمما يبي   لشخصية  ين تبلو فكر  هم معنو قر لإسلا  لة في نظر فقها  ة للد
لذين يعي   بأ   لولا  لخللقضا  قد فس  نهم  لك بكو يفة لا ينعزلو بموته،  ر 

                                                 

(1)  ، بينه عهد  حلف فنقضت عهد َ ف لانا   كا بينك  ْ ْخفَر لحديث لابن »ي قا  غريب 
 .571، 1، «قتيبة

لنافلة،  (2) قيل  لتوبة،   : ْر لأثر»لص َ لحديث   .514، «لنهاية في غريب 
لمرج (3) يضة،  لفر قيل  لفدية،   : لسابق.لعَْد  ع 
(4)  ، لبخا عةخرجه  لمو ية  لجز قمكتا  ، حديث  ثم من عاهد ثم غد  .3008، با 
لشريف،  (5) لغفا  ، 1999، 1، «بحو فقهية معاصر»محمد عبد  ، بير بن حز   ،

1 ،10. 
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90 
90 لخاص   لخليفة  لولا لا يعملو بولاية  في حق  لقضا  لمسلمين عام  ة  ة ه؛ بل بولاية 

لمسلمين هنا تمث   جماعة  لتي يتصر  في حقوقهم،  لة  لد لقضال  لولا   
 .(1)باسمها

لما  ثانيا   لشخصية لبيت  عتبا   : 
لش    لإسلامي تكوفكر  لفقه  ية في  لمعنو با بوضو في نظا  خصية 
لما لما يتمتع باستقلالية تام  بيت  لسلطا  هو مخص  ، فبيت  ص لمصالح ة عن 

يمث   م  لأمة،  لما  لبيت   ، لسلطا لما نيابة عن  مين  مين ة مستقل  له  مة  ة عن 
م   عن  هي تتكو  لما   ، لسلطا لموة  لتي تتمث   من  ل في سبعة جها جمعها  

لدين بن جلقاضي   بقوله: (2)ةاعمبد 
مو بيت  َ  ها فيه كاتبه في بيت شعر حو  ما سبعتهال جها 

ية عش  في خر جز ما ض  ِإ   ر  خمس   (3)ل   صاحبه فر 
م   لمترت  كما ت شغل  لحقو  لما بمجمو  لتي ة بيت  لنفقا  هي  بة عليه 

تمهيد ت   لموظفين،  سائر  لقضا  لجند  لمسلمين كأجو  صر في مختلف مصالح 
لعام   لمنشآ  إقامة   ة.لطر 

                                                 

لصنائع»لكاساني،  (1) ئع   .16، 7، «بد
لمعر (2) هيم بن سعد  بر ، ثم مصر، ثم هو محم د بن  لقد لي قضا  لدين بن جماعة،   ببد 

 : لمعاني»مشق، له كتا ل كبر»، ي نظر: ه733، «كشف  لشافعية   .139، 9، «طبقا 
لنظائر»لسيوطي،  (3) ، ه1411، 1، «لأشبا  لعلمية، بير ل كتب    ،535. 
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91 
91 ل ا يد  مم   لشخصية  عتبا  يعلى  عتبا جهة مستقل  معنو لما  ة عن ة لبيت 

لمكاني ه   ك ل  : »المقا  ،لح ي  ز  ْستََحق َ َلَْم يَتَعَي َْن مَال  ك ه  م ْنه ْم ل مَا    ,َ م ْسل م و
لَى ح ق و  بَيْت  ل فَه وَ م ْن ح ق و  بَيْت   َ ب الْقَبْض  م َضاف ا  َ ق ب َض َصا مَا ل مَا , فَإ 

ْ لَْم ي ْدخَْل; لَأ َ بَيْتَ  َ ْر    لَى ح  ْخ َل  ُ   َ َ ل َسو  ج هَة  لا عَنْ ل   عَنْ مَا  ع بَا
 .(1)«مَكَا  ل

لبيت مسم ً مسم       الم    هذ يد   ،   ى  لمقصو  ى مجا
بهذ يتبي    ، لعا لما  لتي تملك  لجهة  لمجر   ن   هو  للفكر   بكل   معنو للشخص 

لتسمية ل عد  هنه،  لمسم   ا يد  مقوماتها كانت حاضر في   ى.على عد 
لاثالث     لشخصية  عتبا  ي:  لماشيةمعنو  ة في خ لطا 

لك ما  في قوله  سل ممن  لل   ه عليه  لماشية:  صل ى  كا خ لطا  لا »في 
دقة  لص   لا يفر   بين مجتمِع، خشية   ، لحديث (2)«يجمع بين متفر  في هذ   ،

لشركة  لزكا على  لالة على فر  يف  كا يترت   لو لملشر يكين  لشر ب على كلا 
. لخا ا مستقلا ً  في ماله  لشركة شخص  عتبا  لحديث  ي طالب  ي ستفا من هذ 

لزكبأ لنصا في ما   لنظر عن بلو  لنصا بغض  لها  مو ا متى بلغ مجمو 
يك بصفة مستقل ة  .كل شر

                                                 

(1)  ، لسلطانية»لما ل كويت، ،  ه1409، 1، «لأحكا   .277بن قتيبة، 
(2)  ، لبخا لزكاخرجه  لا يفر  بين مجتمع، حديث كتا  ، با لا يجمع بين متفر  

 .1382قم
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92 بع ا ل عتبا:    يلشخصية  لوقفة معنو  في نظا 

ل لشخصية  سا  لوقف منذ نشأته على  ييقو نظا  ضح  عد ُ هو ي  ة، معنو
لتي تتجل  لصو   ية،   لمعنو لشخصية  الك جليظهر ى فيها  لذم   ي ً ثبا  لمستقل  في  ة ة 

فيما تقر   لناظر.للوقف،  لإسلامي من صلاحيا  لفقه     في 
لفقها حو ع ن من خلا تتب  يتبي   ن  ما كتبه  م  هم يقر  لوقف  ة  بوجو 

م  بعضهم لم يتصو      معمالية للوقف  لذم   ة مالية  يكو للوقف  ة فقصر مفهو 
لأشخا  م ة ، (1)لطبيعيين فقطعلى  لفقها يقر  بوجو  غلب  مم ا يبين   

لوقفبمالية للوقف قولهم  نة على  لاستد لك ما ،صح ة  يث قاله  من  لل   بو 
َ : »(2)لسمرقند ل لَأمْر   ٌ ي رْفَع   نَة  ب د  ى يَْأم رَ  ل ىَ لَْم يَك ْن ل لاْست دَ قَاض ي َحت َ

نَة  ث م َ يَرْج َِع ف ي م  عَلَى: »كذلك الحط  قو  ،(3)«غَل َة  ل ب الاْست دَ ْ ل ل لْقَائ  َ َبْس   ح
                                                 

بن عابدين: (1) لك ما قاله  ْ لَْم تَك ْن ب َأْمر  »)من   ْ َ  ) لوَقْف  نَة  عَلَى  لاْست دَ قَوْل ه : لا َتج و  
خ لا   َهَذَ ب   , ق ف  َ يَْن لا يَثْب ت  لو لد َ َ  لَأ َ  يئَة  ب لا ضَر  َ ل لْيَت يم  َشيْئ ا نَس  ْ يَْشتَر  َ لوَص ي   فَإ  َ لَه  

َبَت ه   َه وَ مَعْل و  فَت تََصو َ  م طَال ة  َصح يحَة ,  لْيَت يم  لَه   م َ َ ة ،  لذ  م َ لا َ ف ي  َ بْت دَ   ة لوَقْف  فَلا  م َ ا  م َ  »، «لَه   َ
لمختا لد   . 657، 6،  «لمحتا على 

 : لمر مثله كذلك قو  ةَ »   ا لا  م َ ََنحْو   م م َ   َ لْقَنْطَر َ ْ  ج هَة , كَالْمَْسج د   ح ُ قَر لا يَص 
 .125، 5، «لإنصا»،«لَه  
لهد (2) لمعر بإما  لليث  بو  لفقيه   ، لسمرقند ل كبير هو نصر بن محمد  لإما  هو   ،

لغافلين،  تنبيه  لفقه،  لنو في   ، بع مجلد لقر في  لمشهو كتفسير  لتصانيف  صاحب 
 ، لبستا لحنفية»، ه373كتا  لمضية في طبقا  هر   .544، 3، «لجو

ئق»بن نجيم،  (3) لر  .227، 5، «لبحر 
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93   َ يَعْم ر َ َ عَلَيْه   لهيثميقو  ،(1)«يَْستَْقر  َ  : »بن حجر  ل اقْت ر  َ وَقْف  ل عَلَى َكَذ

َ لَه  ل ع نْدَ  َ ْ شَر َاجَة  ل َك ْن  َ لَه  ل ح  َ  ْ َ ق ف   َ بن مثله ما نقله ، (2)«قَاض يل و
, ل مَْصلَحَة , َكش رَ » :لفرفي  مفلح م  ْ  حَاك  نَة  عَلَيْه  ب لا  لاْست دَ اظ ر   ئ ه  ل لْوَقْف  َل لن َ

ه  مَالا  َكوَل ي    ه ف ي قَرْض  َيَتَوَج َ ْ ب نَْقد  لَْم ي عَي  نْه ,  َ يئَة    .(3)«نَس 
لمستقل  لذم   نظر  ل كو لهام  ة  لخصائص  لة من  ية للشخصية   فإ  ة، معنو

لفقها للذم   لمستقل  عتبا  لمستقل  ة  لشخصية  عتبا    .ة للوقفة للوقف يلز عنه 
لمستقل  مما يعز   ية  لمعنو لشخصية  عتبا  لنيابة ع  ر ة للوقف هو توف   من  نصر 

لوقف لناظر( ي عد ُ لذ يتول     لك  في نظا  لوقف ) مر  لوقف،  ائب ان ى  عن 
له  يستغل   لا  عن صيانته،  ، فيبيع غل   يكو مسؤ شجا ثمر ضه  لأ  ة 

له  يستدين ع  ، لدين من غلته.لأشجا يستوفي  لحاجة  لوقف عند   لى 
لناظر   لوقف في حالة عز  لتمثيل لشخصية  لنيابة  كما تظهر حقيقة 

لمعز  لك لا يؤث   لفقها    فاته، حيث نص   لناظر  برمها  لتي  لعقو  ر في 
لك ما جا في ى لمتوف   لوقف، من  لدقائلصالح  َ قكنز  عن  يفلنس قل ، حيث ن

                                                 

(1)  ، لجليل»لحط ا هب   .658، 7، «مو
لهيثمي،  (2) لمحتا»بن حجر   .289، 6، «تحفة 
 .357، 7، «لفر»بن مفلح،  (3)
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94 َ : »لقنية ر ج َ ه  ل َ ن َ َ لَأَصح ُ  َ لَأْجر  ل لْمَعْز  ،  خْذ   َ خَر  فَق يَل  َب قَي  م   َن ص    َ قَي  م  ث م َ ع ز 

و  لَأ َ  ؛ لا ل نَْفس ه  ل ل لْمَنْص  رَهَا ل لْوَقْف  ج َ َ  َ  .(1)«مَعْز 
لوقف قا عند تعر   لبعليبضه لإبد  ه  مَتَى : »(2)ن قند  ن َ َ ل َذ  يَْظهَر : 

ج هَة   لش  رَ  ل  َ ل وَقْف  عَلَىل َقََع  َلَز   , ي   رْع  لش َ ه  كَالْوَك يل  ل وَجْه   َقْف ا لَأن َ ير   ه  يَص  ن َ َ عَْقد : 
َ   ل لْ  لْوَك يل  يَقَع  ش ر َ  , َ لش  ر َ    ْلج هَة   ،م وَك  ل  ف ي  َ هَذَ يَقَع  ش ر َ لَهَال فَكَذ َلا  ،م ْشتَر

َقْف ا لا   َل َك  ن  (3)«يَك و   لوقف جهة مستقل  ، فظهر من كلامه  ة عن ه يعتبر 
لخاص   لها شخصيتها  لا يعد تصر  لناظر،  لناظر كونه مجر  ة،   نائب كما  تصر   

لوكيل نيابةفي تصر    عن موكله.  
لحقو تعل ق به مم   لإسلامي    لفقه  لوقف في  ستقلا شخصية  ا يبي ن 

لك ما تقر   ، من  لأجر حد لوقف عن   ن ه متى تأخ ر مستأجر  لفقه   في 
لا للموقو عليهم يكو حينها مدين افإن ه  لوقف، لا للناظر عليه،   .(4)لجهة 

                                                 

ئق»بن نجيم،  (1) لر  .259، 5، «لبحر 
لفقه  (2) ، له عمل في  لفنو لعلامة   لعالم  لإما  لشيخ  لبعلي،  هيم بن قند  بر بو بكر بن  هو 

حاشية ع لفر  كتب فيه حاشية على  ، جيد  لمحر  شد»، ه861لى  لأ ، 3، «لمقصد 
154. 

(3)  ،  .110، 7، «لإنصا»لمر
(4)  ، لإسلامي»محمو بلا مهر لفقه  لحق في  ية  لعربية، 1998، 1، «نظر لثقافة    ،

 ،  .133لقاهر
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95 
95 لفقها كان لناظر مجر  من هنا يظهر   لوقف،  ممث  و يعتبر  ل لجهة 

لوقف، فإ ثبتت خيانته كا للقاضي  يعزله حت  فاته مقي  تصر   ى لو د بمصلحة 
قف نفسه، قا  لو لناظر هو  َ َ : »لمرغينانيكا هذ  َ  لايَتَه  ل َلَوْ  َ ق َف شَر َ و

 َ َكَا ق ف  ل ل نَْفس ه   َ َ , ل غَيْرَ مَْأم و  عَلَى و ْ يَنْز عَهَا م ْن يَد   نَظَر  ل لْف قَر َ َل لْقَاض ي  وَقْف  ف
 َ خْر  ْ ي  َ َلا ل قَا  ل َكمَا لَه   لْطَا   ْ لَيَْس ل لس ُ َ  َ َ َ شَر  َ َكَذ غَا ,  وَص ي َ نَظَر  ل لص  

ي وَل  يَهَا َ خْر َجهَا م ْن يَد    ْ ي  رْ  فَبَطَلَ  َ لش َ ح ْكم   ه  شَرْ  م خَال ف  ل  َ  لَأن َ  .(1)«غَيْر
لى توف  ر ع  ا توف  ن جلي   هذ يتبي   من كل   ضافة  لوقف،  لنيابة في نظا  ر نصر 

لذم   لماليةعنصر  ل  ،ة  لشخصية  لك ثبو  ييلز من  بل يمكن  ،ة للوقفمعنو
قر  لقو لى  لإسلامي  لفقه  لبأسبقية  يلشخصية  ة في تنظيمه لمؤسسة معنو

ن   غم  لوضعي،  لوقف  يع  لتشر ضعه لها منظر  لذ  لعبر ه لم يسميها باسمها 
لمباني لمعاني؛ لا بالألفا   .بالمقاصد 

لثالث:  ية صلاحية لفر  لمعنو لانترنت للتعاقدلشخصية   عبر 
لتصر   لقد سبق بيا    ح  لإسلامي يصح  لتي يقو بها من فلفقه  لمالية  ا 

: لك من خلا يين  لمعنو لأشخا   يمثل 
لخليفة لا ينعزلو بموته لأن       لذين يعي نهم  لولا  هم يعملو بولاية لقضا 
لمعنو  هيلمسلمين عام ة جماعة  لقضا يلشخصية  لتي يتصر   لة  لد لمتمثلة في  ة 

 لولا باسمها.
                                                 

ية»لمرغيناني ،  (1)  .445، 4، «لهد
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96 لشرك   ا مستقلا ً ة بين خ  عتبا  لماشية شخص  لزكا متى بلغ مجمو  لطا  ي ؤ 

. لنصا لها   مو
عتبا تصر   لوقف مجر     لوكيل نيابة  نائب كما في تصر   تصر  فا ناظر   

 عن موكله.
م   عليه فمتى توفر    ممثل ينو عنه فإ  ة مالية مستقل  كيا على  لفقه  ة 

ل قر  لإسلامي ي   بذلك يصح  لهذ  لتعاقد،  لمالية باسم عقو ل تبر  كيا بأهلية 
لصالحه. لكيا   هذ 

لانترنت بين شخص طبيعي  كنتيجة لذلك يصح    لمبر عبر  لبيع  عقد 
لتي لشخص ل لبيو  لغالب في  هو  ني لحسابه،  لال كتر لموقع  غ  ل  لذ ش  معنو 

لانترنت.  تتم  عبر 
لثالث:  ية من  لتأكدلمطلب  لانترنت لعاقدينهو  عبر 

لانترنت يتم   باعتبا    لبيع عبر  شكا  هم   بين متعاقدين متباعدين فإ   عقد 
لتأك  ي طر  نتحا عمليا للطرفين من  د من هويتهما بما يكفل حماية  هو كيفية 

شخا تكا ضحي   لشخصية بعض حالا لانتحالت ج   فقد س   ،لشخصية عر ضو تها 
قع لسر   هملسرقة بيانات يق مو لأجر عن طر ية للاستفا من خدما مدفوعة 

لخاصة بهم نية  لإل كتر لدفع  قة لبطاقا  ، حيث همية،  باستعما بيانا مسر
لضحايا. مو  ية لسرقة  لسر لبيانا  ستعما هذ   يتم 

لاحتيا ت      لتي لاعملية  لسهلة  لعمليا  ل كثير، تكل   عتبر من  هنا ف 
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97 ئر لجز قعت في  لأشخا بإنشا موقع   2009سنة  حالة  حد  شبيه  حيث قا 

سم:  ئر تحت  لجز تصالا  -http://www.algeriea)بموقع 

telecom.co.cc) ستضافة مجاني همي اعلى موقع  ا  ضم نه عرض   ،(1). 
لمنتديا  لموقع في  يج لهذ  لشخص بالتر ن ه قد قا هذ  لعامة،  عى 

لوطني  لمنتخب  ئر لدعم  لجز لانترنت في  يا م قد  لمشتركي  عر  محد لثلاثة 
لعالم.  لمؤهلة لكأ  لتصفيا  لقد في   ل كر 

لاتصا بالانترنت مجان ا لجميع م شتركي  لعر بمضاعفة سرعة  يقضي 
خا  لمستخد بإ ئر على  يقو  لجز لمر لانترنت في  كلمة  لمستخد  سم 

لعر ة بالانترنت ليتم  تفعيل   . لخاص 
لخاصة به  لمر  كلمة  لمستخد  خاله لاسم  لمستخد بعد  قع فإ   لو في 
ستعمالها  لذ يمكنه  ؛  لمحتا لشخص  لى  لمعلوما  سا هذ  لموقع بإ يقو 

لانترنت مجان ا،  يبيعها لآخرين بس لى  فعه للدخو  لذ  لسعر  قل  من  عر 
لشبيه بموقع  لاحتيا  لتالي يعر صو عن موقع  لتوضيحي  لرسم  لضحية. 

ئر لجز  . تصالا 

                                                 

ن2010جو24موقع معاين في  (1) قد  لنطا في ،  سم  حت ى 2011نوفمبر 16تهت صلاحية   ،
لمجاني " 2015ما10يو  لاستضافة  بط يشتغل، ل كن موقع  لر " يعر www.co.ccما 

عا تفعيله. مكانية  يعر  نتهت صلاحيته  لنطا هذ قد  سم   سالة ت فيد بأ 
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98

 
ئر: صو من موقع 9سم توضيحي  لجز تصالا  لشبيه بموقع   لاحتيا 

لأمنية تبي      لثغر  لوض ن بحق  هذ  للأسف فقد حصل هذ خطو  ع، 
لمفر  تقو  لتي من  ئر  لجز تصالا  هي شركة  لوضع مع شركة كبير 

لموقع جل حجب  ية من  لموقع  ،بإجر فو لى  غلاقه بالتبليغ بطلب بسيط   
لمحتابل كا باستطاعتها تتب   ؛لمستضيف لة. كما كا  ،ع  تقديم شكو للعد

معد   بإمكانها تبليغ شركا سا  لفير عد مضا  لتصف    مج  محركا  بر ح 
لتي ت   لاحتيا  قع  جه ضمن مو لى خطو لبحث لإ لمستعملين   لموقع.هذ نب ه 

قع فإ   لو لغالب  في  لانترنت لا تستطيع في  لمنتشر عبر  لاحتيا  عمليا 
لانترنت لأن   همية للبيع عبر  قع  لتدقيق في ه حت ى لنشا مو لمشتر عن  و غفل 
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99 لموقع ية  لوهمي لن تتم   (1)هو لبائع  لى  لمشتر  لأمو من  لأ  ؛فإ  عملية نقل 

لا عند  لعملية  ني لا تقو بهذ  لإل كتر لدفع  ني لبطاقا  لإل كتر لأمن  نظمة 
لموقع.لتحق   قية   ق من مصد

لمحتا بإنشا موقع  خر قد يقو  يعر فيه سلع ا  ،هميل كن من جهة 
نية  لإل كتر خا معلوما بطاقته  لمستعمل بإ عندما يقو  ية،  همية بأسعا مغر

لخا بها لسر  لانترنت فإ   ؛لرقم   ،لمحتا يقو باستعمالها لشر سلع على 
لسلع من  لموقع باقتطا ثمن  لضحية. عندئذ يقو  ل كثير  غمحسا  تعر  

لأشخا  نيمن  لال كتر لى سرقة بيانا بطاقاتهم للدفع  لانترنت  لا     ؛عبر 
لانترنت لبيع عبر  ني    ،حر شركا  لإل كتر لدفع   كذ مصد بطاقا 

لمحتالين لتسو لى جعل  من ا من خلا متابعة  كثر  لانترنت  تقديمهم  ،عبر 
مو لضحايا عن كل ما خسر من  يض  تعو لة   عمليا جر   للعد

 .(2)لاحتيا
لحكم  مما يستفا من كل سبق    لمحد لا تؤثر على  لاحتيا  عمليا 

لك   لشرعي بصح   لانترنت  لبيع عبر  ،  ة عقد  لاحتيا تبقى محد حالا 
                                                 

جو علام (1) لموقع بالتأكد من  قية  لتعر على مصد لموقع على يسهل  لقفل في عنو  ة 
قت على شها  لتي صا لهيئة  من كما  تبين  لموقع  لنقر عليه تظهر نافد تشير بأ  عند  لمتصفح، 

للاحقة  جو  لى  ضافة   ، لموقع httpsلأما  .في عنو 
(2)  ، لمعلوما»ي نظر: حسن طاهر  ئم نظم  لعربيه1420، 1، «جر يمية نايف  كا ة ، 

 ، يا لر لأمنية،   .78للعلو 
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100 لاحتيا  بل    لمباشر لا تسلم من عمليا  لبيع  لاحتيا في عقو  عمليا 

إ   نية  تعهد كذلك،  لإل كتر لدفع  مصد بطاقا  لانترنت  لبيع عبر  قع  مو
من ا.  كثر  لانترنت  لبيع عبر  لاحتيا يجعل عمليا  يض ما يخسر ضحايا   بتعو

لمبيع عبر  لولاية على  لثاني:   لانترنتلمبحث 
لمبيع   سبق بيا  تنفيذ  لطة  تمكن ه مند س  هي  يكو للعاق لولاية على 

ثا عليه ترتيب   .(1)لعقد، 
: لولاية كما سبق بيا    شكا  على ثلاثة 

لذ يتصر  في مل كه بالبَيْع. صلي ة كالمالك  لاية     
بر عقد  لملك تخو  له  خر غير صاحب  لشا لشخص  لاية شرعية ي عطيها    

لأ على لمالك، كولاية  بنائه. لبَيْع عو   مو 
هي  يفو   لوكالة،  يق  لاية عن طر لموك     لمالك ) مرَ   لعقد  ل(  بر 

لوكيل(. خر )  لشخص 
لأفر عبر  لبَيْع بين  لولاية في عقو  حكا  حكا  لانترنتلا تخر  عن 

لتي تتم   لبَيْع  ساطة،  لولاية في غيرها من عقو  لمتعاقدين مباشر   بين 
عي للتعر   لفقه.لذلك فلا  لولاية فهي مبسوطة في كتب    لهذ لأحكا 

لتي تتم   لا   لبَيْع  لولاية فيما يخص  عمليا  لشركا  ن ه قد ت ثا مسألة  بين 
                                                 

 .43ي نظر:  (1)
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101 لتي تتم   ،لأفر لعقو  لى  لناظر  لية    لانترنتعبر  قد يلتبس على  يقة   بطر

لشركة مم   حاسوللمشتر قد تعاقد مع جها  ه شكل جديد من ا يبد كأن  لد 
لتعاقد.  شكا 

لعقولقد سبق  بر  ن  (1)لتعر لآلية  لى  لبحث  خلص  ز يمي  مم ا  ه، 
لتي  لتي يبد فيها   ها بيو تتمي  ن   لانترنتعبر  تتم  لبيو   علمشتر يتعاقد م ز بالآلية 

، فهل تتوف   لولاية علحاسو لمبيعر هنا   ؟لى 
لمهما تطو   لتفكير ى لو كانت حت  حاسوبية لأنظمة   قا على محاكا 

تحق   لبشر مر لم  هو  لمالية يجعلها غير مؤه   فإ   ق بعد() ها للذمة  لة للتعاقد، فتقا
لبائعهي بذلك تبقى مجر   لمشتر  سيط بين  لمبيع(  (2)  لاية على  لذ له  (

لاستدلا لتعر  سيأتي  لك عند  لبيع عبر  على  لفصل  لانترنت لصيغة  في 
لي  .لمو

                                                 

لصفحة  (1)  .63ي نظر 
لبحث. (2) بع من هذ  لر لفصل  لأ من  لمبحث   هو ما سيتم بحثه بالتفصيل في 
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102 لرضا في بيو  لثالث:   لانترنتلمبحث 

شر   لرضا شر  سبق بيا   لمال كية،  لحنفية  لبيع عند  ة صح   لز عقد 
لحنابلة لشافعية  لرضا    فقها كما سبق بيا    ،عند  كا ا من كن  لقانو يعتبر 

لبيع  .(1)عقد 
لرضا ع  م   ل جبهم ً  م  نصر  ا كا  لبيع  لبيع  ا في عقد  جو في عقو  بحث 

لتحق  فهل ي   ،لانترنتعبر  ؟مكن  لعقو لنو من  لرضا في هذ   ق من حصو 
لمبرمة عبر تصو      لعقو  لإكر في  قو  لك لأ ق جد  ضي   لانترنت   ،

غلب  ما مجلس  لمتعاقدين لا يجمعه لى عد معرفة بعضهما في  ضافة  حد،  ما 
ن   ل كن   ،لأحيا لعقوتصو  ه لا ي  لك لا يعني  لإكر في  قو  لمبرمة عبر   

لإكر ي  لانترنت قو  في حالة  لإكر  ي  ،  قع عليه  لذ  ة بكاف   ثبتهمكن للمتعاقد 
ئن لقر  .(2)لطر 

لإجر بتتب   لبيع عبر  لتي يتم  ع  بر عقد  لرضا  ن   يتبي   لانترنتبها 
لبيو لنو من  قع ف، موجو في هذ  لبائع بعر سلعته على موقع من مو عندما يقو 

من  يتنقل من صفحة لأخر بد   ، خطوه يقو بعد  فإن   لانترنتلبيع على 
لشخصية لعر ؛تسجيل بياناته  صفا  لسلعة ،لى تحديد مو ختيا  ،تحديد سعر 

لإيجامد   في بقا  مامه عد  ت  صفحة كل   ،   خيا فيقو باختيا ما طر 
                                                 

لصفحة  (1)  .44ي نظر 
(2)  ، يقا لانترنت»عمر خالد  لبيع عبر   .204، «عقد 
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103 فيي   ضحة على توف  كل   لائمه،  لالة  لرضا في هذلك  لى  لبيع، ر شر  ضافة 

لإيجا في    لعد عن  لك قت مكانية  لقبو  شر  يكو  قبل صد 
لمشت  .(1)رمن 

قع  كما    لذين يمتل كو مو يق م  ة بخاص  لبائعين   نفقو كثير  نتجاتهم ي  هم لتسو
لمو إ هذ  نشا  لما على  لمختصين في كما يوظ    ،قعمن  لعديد من  لبرمجة فو 

لرضا جلي  هنا كذلك يظهر ع   ،(2)لتصميم ضعه  نشا لغر من ا فإ  نصر  لموقع 
لخدحي   لسلع مةز  ضحة على    عر  ضي بالبيع. لالة   لبائع قد 

خر فإ   قع بحث   لمشتر بالانتقا بينقد  من جهة  ا عن سلعة ما، لمو
لمبا لسلع  لموضوعة على  لمعلوما  لى تدقيقه في  قيامه باختيا م  ةعضافة   ن  معي   نتج  ، 

قم بطاقة  خا  إ لشخصية،  خا بياناته  لخاص  إ ني  لإل كتر لسما لدفع  ة به، 
كل   لسلعة للبائع  يل ثمن  لك من خ   بتحو ليل  ما يتبع  . طو  لمشتر ضا   على 

لبيع عبر سبق يتبي   ماكل   من لبائع كل   برضا يتم   لانترنتن  عقد  من 
.  لمشتر

لانترنت تكو على مبيع غائب مم لبيع عبر  لك  عقو  لى  ا يستدعي يضا 
هو ما سيتم بيانه لاحق ا. لمبيع  ية  لخيا للمشتر عند   عطا 

                                                 

لمثا موقع  (1) بط: ebayعلى سبيل  لر  http://csr.ebay.com/cse/sell.jsf، ي نظر 
(2)  Jim Carroll and Rick Broadhead, «Selling Online», 2001, Dearborn 

Trade, Chicago, p17. 
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104 بع: صيغة  لر  لانترنتلبيع عبر لفصل 

لمبرمة عبر  لبيو  تطر  تتم  بكونها عقو   لانترنتتمتا غالب  لية،  يقة  بطر
شكالا   لميز  لبيع عبر ح  حو ص   فقهي  ا هذ  لصيغة في عقد   .لانترنتة 

لمبرمة عبر  لعقو  بالتالي  ها عقو  بأن   لانترنتكما تمتا  فقد بين متباعدين 
شكاي   نعقا  خر طر  لصفة.لحو   صيغة بهذ 

لإشكالين     لفصل من خلا لإجابة عن هذين  ستكو موضو هذ 
لأ  يتعر   ؛احثمبثلا  م    لآلي،  لتعاقد  لثان لمسألة تكييف  لمبحث  ي ا 

ص  لمبرمة عبر فسيخص  لبيع  لمتعاقدين في عقو  لتباعد بين  ، لانترنتلمسألة 
لبيع.يخص   نعقا  قت  لمشتر  لمبيع عن  لثالث لمسألة غيا  لمبحث   ص 
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105 لآلي عبر لأ مبحثل لتعاقد   لانترنت: تكييف 

لتي تتمي  ينشأ عن خاصي   لآلية  ية لم تكن شكالا فقه لانترنتز بها عقو ة 
لتعاقد لتقليدية من  لأشكا  لقانونية فإ  حت   ،معهو في  لناحية  هذ  ى من 

لعقو نشأ فقهاعلى  شكلتلصو قد  نظر  ل كو هذ   ، لغر  في لقانو
همية   لوها  يعا قانونية ت   سن  بلد  بعض قامتقد  ،كبير   فقد  نظم هذ تشر

جل ضبطها ل، لعقو من  لتجا خاص   ؛لمتعاقدينل حمايةلتوفير  يا حجم  ة مع 
نية  ة لانترنتلبَيْع عبر عقو  بصفة عام ة،لال كتر  .بصفة خاص 

لأ  من هذ  لمطلب  ص  لقانوني فسو يخص  لتكييف  نظر  لأهمية 
لانترنت. لبيع عبر  لقانونيين حو تكييف عقد   لمبحث لعر  

لفقهم    (1)لفقهي تكييفل  لمسألةتعر  لباحثين  بعض لإسلامي فإ   ا في 
لبَيْع، ل لشكل من عقو  لى تكييف موح  لتوص   لم يتم   ل كنهذ  لكد، ل  هم فإن   مع 

شكا   فة   خر جو على  لمطلب كل ها جائز شرع ا،  ،فقهي ا معر كما سيتبين من خلا 
لبيع  لثاني من هذ لفقهية حو تكييف عقد  لآ  لمبحث؛ حيث سيتم  عر 

 . لعقو لنو من  لمناسب لهذ  لتكييف  ستخلا  لة  محا لانترنت،   عبر 
                                                 

لفقهي هو كما عر فه محمد عث (1) لمستجد  لإلحاقها »ما شبير: لتكييف  قعة  لو تحديد حقيقة 
لمستجد   قعة  صا للو لأ عطا تلك  صا فقهي ة، بقصد  لإسلامي بأ لفقه  ه  ، خص َ بأصل فقهي 

لحقيقة لمستجد  في  قعة  لو لأصل  لمشابهة بين  لمجانسة  لتحقيق من  لفقهي »، «عند  لتكييف 
تطبيقات لمستجد  لفقهيةللوقائع  مشق، ه1435، 2، «ه  لقلم،    ،30. 
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106 لآلي عبر  لمطلب لبيع  لقانوني لعقد  لتكييف   :  لانترنتلأ

لانترنت،  لبيع عبر  لقانونيين حو تكييف عقد  لفقها  في ختلفت  
لتوص   لقانونية يجد عر مضمو هذ سبيل  لناحية  لى تكييف مناسب من  ل 

لأقر لطبيعة عقد  لقانوني  لتكييف  لترجيح بينها لاستخلا  لة  محا لآ 
لانترنت.   لبيع عبر 

لانترنت لبيع عبر  لقانونية حو تكيف عقد  لآ   : لأ  لفر 
لذ يتم  لقانو بشفقها   تعد   لبَيْع  سطة  أ تكييف عقد  لي ا بو

لمحوسبة لعمو ي   ،لأنظمة  لعلى  قسا آمكن تصنيف هذ   :(1)لى ثلاثة 
لمحوسبة لأنظمة  ية في  لمعنو لشخصية  عتبا  : لأ  لقسم 

لآ  لتقضي مجموعة من  لشخصية  يةمنح  بالتالي  معنو لمحوسبة،  للأنظمة 
لعقو لإ  مؤهلة تكو يةكبر  لمعنو لأشخا  لمؤس  مثل  باقي  سا لشركا 

لقانو صفة  ،لجمعيا لتي يمنحها  لتقليدية  لتنظيما  شكا  غيرها من 
ل  .معنولشخص 

                                                 

لليل،   (1) بو  هيم  بر لقانو »ين ظر:  تي  لإما لقانو  حكا  ني في ضو  لإل كتر لعقد  بر 
لمنظ م من «لمقا نية،  لإل كتر لأمنية للعمليا  لقانونية  نب  لجو لأ حو  لعلمي  لمؤتمر   ،

ب يمية شرطة  كا  : لمنعقد من  –ي طر سا  لد لبحو   .28/4/2003لى 26مركز 
لنعيمي،  لا يعقو  لقانونية»ي نظر كذلك:  طبيعته  ني، مفهومه  لإل كتر ، مؤتمر «لوكيل 

نية لإل كتر . 2009ما ، لمعاملا  لإما ، جامعة  لقانو  ، كلية 
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107 لمحوسبة تتفو  مكن  يعز  ي   لأنظمة  لر بكو  لأشخا  هذ   على 

يةل لممث   معنو لى  لذ ينو عنهال لأخر بكونها لا تفتقر  يتعاقد   ،لقانوني 
ل لمحوسبة كما مر      لك ؛حسابهاباسمها  لمسي   لأنظمة  لبرنامج  ر لموقع سالف ا في حالة 
ليةتتكف   ؛لانترنتلبَيْع عبر  يقة  لبَيْع بطر بر عقد   لبشر.ل  تدخل   ل بإ

لر لا ي   ل كن   لقانونيةهذ  لناحية  لشخصية  لك    ؛مكن قبوله من 
يةل م   تتوف   لابد   معنو من لا يتوف  ر على  يتمتع   مكنمة مالية لا ي  ر على  ة مالية، 

لقانو لمحوسبة. ،بالأهلية في نظر  لأنظمة  لحا بالنسبة لهذ   هو 
ل تصاثانيلقسم  سيلة  لمحوسبة  لأنظمة  عتبا  : 

لمحوسبة لا    لقانونيين  بعض ير سيلة عد  تكو مجر  ت  لأنظمة   
لرسالة لمتعاقدين كل   لفاكس، فهي بذلك تنقل  ،لهاتف ،تصا مثل  من 

لا تتدخ   لآخر،  ، فمالك موقع لى  لعقو بر  سو  لتسو ل في  في حا 
لى ي   لانترنت لإ  لذ يقتصر  على نقل  لبرنامج  لبَيْع باستعما  بر عقد 

.لز   بو
لر  لمحوسبة  يمكن  ي عتر عليه بكوهذ   ناقل مجر   تليسلأنظمة 

ليةتصر  تللإ بل  يقة  لبائع تدخ   ؛ بطر ضعهلك بمجر   ؛ل   حيز   ا 
 لتنفيذ.

لك فإ   لتي ب يعت  كثر من  لوحد  هو لا يد عد  لبائع قد يغيب 
لمتبقية  لوحد  عد  حيان   ،منتجكل   منفي غيابه،  ا  يعر بل لا يستطيع 
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108 لذ ب يع به منتج ما ا لمشتر  بلغت مكن  يحتسب تخفيض  لبرنامج ي   لك    ؛لسعر 

ياته حد  يسمح له م   لمقر   بأ يستفيدشتر لتخفيض  لبرنامج بتعديل  ،من   يقو 
ستنا   لموقعسعر منتج ما  لى بيانا من خا  لمتعل قة بالمعلومك ،  ر نسبة تغي  ا 

لاعتبا لحالا بعين  خذ هذ  لمبرمج قد  لتي يكو  لحالا  قا  ،لضريبة في 
لخاص   لبيانا  جية كموقع بإ تعليما برمجية تستقي  قع خا ئب من مو ة بالضر

لمالية  ، . لجما   
لعمل فقط غم    لحالية قا على  لحاسوبية  لتعليما  لنظم  في حد 

لتي خم   ،لبرمجية لحالا  لمبرمجفق  لنظم     لا   ؛نها  مة من  لقا لأجيا 
لاختبا تتمت   لتي ما تز قيد  هو ع بالقد على  تعمل بشكل مستقل  لحاسوبية   ،

لحاسو قا  على  ما ي   من خلالها سيكو  لاصطناعي،  صطلح عليه بالذكا 
لتجربة ميتعل   لتي يتضم   يعد   ،من خلا  لتعليما  ، بل    لخا نها برنامجه 

لأسو عبر يمكن  تز  ،(1)يستنبط تعليما جديد قع  بمثل  لانترنت مو
لسعر مثلا   لتفا على  لأنظمة فتصير قا على   بحيث تستطيع  تحد   هذ 

لذ يحق   لمناسب  كبر عائدلسعر  . ؛ق  لمب يعا لتأثير على مستو    
لبائع لمحوسبة نائبة عن  لأنظمة  عتبا  لثالث:  لقسم 

لقانونيين ير خر من  يق  لمحوسبة نائبة      فر لأصلي لأنظمة  لمتعاقد   ؛عن 
                                                 

لق»ليا بن ساسي، ( 1) لمسائل  ني  لإل كتر لمتعل قةلتعاقد  لباحث «انونية  ، مقا منشو بمجل ة 
لعد قلة،   .66، 2003، 2لتي تصد عن جامعة 
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109 لحسابه،    فهي  لذ  لعقد يتم   تتعامل باسمه  لمحوسب  لنظا  لمشتر  بين 

لبائع، فه  و يقو بالتعاقد نيابة عنه.ينو عن 
لر كذلك لا ي   لقانونية لأهذ  لناحية  لقانونية يجب    ستسا من  لنيابة 

لا  لنائب(،  لوكيل ) لأصيل(  لموك  ل ) لوكالة:  كالة بين طرفي   تنشأ بعقد 
ن  مكن  نتصو  ي   ني  يوك   لتسو موقع بإمكا صاحب  ه  لنظا لال كتر ل 

لنظا لا يملك  تمك   لأ   ؛سوبيلحا فضها.هذ  لوكالة    نه من قبو 
لانترنت لبيع عبر  لقانونية حو تكيف عقد  لآ  لثاني: خلاصة   لفر 

ل سيلة  فإ   مطلبفي ختا هذ  لمحوسبة  لأنظمة  لقاضي باعتبا  لر 
لمتعاقدين) للتعاقد لإ بين  لأقر لاعتما قانون ا، هو  (تستخد لنقل  لر 

لأنظمة للذم   لتي ت  لك لافتقا هذ  لمالية  ل عد  ة  لشخصية  يمن شر  ة، معنو
لمستقل   ها كذلك للإ  لتي تمك  لافتقا لبائع.ة  كيلة عن   نها من  تكو 

لة  عتمد قانو  لمتحد لإماقد  نية هذ  لعربية  لال كتر للتجا 
ن   لر فنص   ني مؤتمت  يجو  يتم  »ه: على  ل كتر لتعاقد بين نظا معلوما 

خر  ؛بحو شخص طبيعي  معنو لأخير يعلم ؛بين شخص طبيعي    ، كا 
لمفتر  يعلم    لعقد من  بر  لنظا سيتولى   .(1)«ا تنفيذ تلقائي   ،لك 

لك فصح  ه بعد من  لى  لقانو  لأنظمة ب هذ  لمبرمة بين  لعقو  ح 
                                                 

لما  (1) لثانية من  قم  12لفقر  لاتحا  لقانو  لعربية  2006لسنة  1من  لإما  لة  لد
، صا في  لحجة  30لمتحد فق 1426   .2006يناير  30 لمو
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110 نية بد تدخ   لتعاقد لإل كتر لطبيعية بالنسبة لكلا طرفي  لأشخا  ل مباشر من 

ن  لك بنص   نية مؤتمتة متضمنة  يجو  يتم  »ه ه على  ل كتر سائط  لتعاقد بين 
كثر تكو معد   نية   ل كتر ا للقيا بمثل هذ مبرمجة مسبق   نظامي معلوما 

يتم    ، م   لمهما نافذ   لرغم من عد لتعاقد صحيح ا  لقانونية على  ثا  نتج ا 
لمباشر لأ  لتدخ   لشخصي   لعقد في هذ  ل  بر  شخص طبيعي في عملية 

 .(1)«لأنظمة
عتمد  يةقد  لة لسعو لعربية نفس ما  في قانو   لإما 

لصياغة، لمتحد لى شا  فقد، ل كن بتعديل بسيط في  حة  لسعو صر لقانو 
لك بنص      لعقد  نية تكو ممث  لة عن طرفي  لإل كتر  :11لما  لمنظوما 

نية   يجو  يتم   1» ل كتر   ،لية لتعاقد من خلا منظوما بيانا 
نية ل كتر كثر  ،مباشر بين منظومتي بيانا  م  تكو معد   ؛  للقيا  سبق ابرمجة م   

لمهم   لعقد ؛ابمثل هذ  لتعاقد صحيح ابوصفها ممث  لة عن طرفي  يكو   ،نافذ   ،، 
لنظامية منت ج ا لتدخ   ؛لآثا  لرغم من عد  لمباشر لأ  على  شخص  صفة  ل 

لعقد.طبيعية في  بر   عملية 
شخص  صفة    يجو  يتم   2 لية  نية  ل كتر لتعاقد بين منظومة بيانا 

ن   ؛طبيعية لمفتر  ن   كا يعلم    من  لية ستتول  ه يعلم    ى ه يتعامل مع منظومة 

                                                 

لى (1) لأ . لفقر  لما  من نفس 
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111 لعقد  تنفيذمهم   بر   .(1)«ة 

لآلي ع لمطلب لبيع  لشرعي لعقد  لتكييف   .لانترنتبر لثاني: 
لتي يتم   لآلية  لبَيْع عبر  نظر  لتعقد  لباحثين فقد  لانترنتبها عقد  شكل على 

لإسلامي تكييفه، فكا لكل   لفقه  لا   في  لمسألة،  يه في  فقو على هم مت  ن   باحث 
ن  ويفهم كي  لأن   ؛جو شرع ا ،  على  لفقها لمتعا عليها لد  لعقو  ه نو من 

 ها جائز شرع ا.كل  
لسند   فقد تطر   1 لل   ه  لرحمن بن عبد  سالته للدكتو عبد  لهذ  (2)في 

لعقو لتي تتم   ،لنو من  لعقو  جو ما لمجلس  عتبر من  عن بعد  
نية مجر   لال كتر لوسائط  عتبر  لإ لعقد،  سيلة لنقل  لمتعاقدين   .(3)بين 

هب  2 لمدخليمحم     بيع  ني على  د منصو  لال كتر لبَيْع  لى تكييف عقد 

                                                 

قم  (1) لمل كي  لمرسو  ية، صا بموجب  لسعو لعربية  نية للمل كة  لإل كتر لتعاملا  نظا 
لأ  8، مؤ في 18  .ه1428بيع 

لإما محمد بن سعو  (2) لعالي للقضا بجامعة  لمعهد  لمقا في  لفقه  لرسالة لقسم  ق د  مت هذ 
 .ه1424لإسلامية،  سنة 

لسند،  (3) لل   ه  لرحمن بن عبد  نية»عبد  لال كتر لفقهية للتعاملا  ، «لأحكا  لو    ،1 ،
 ، فق ه1424بير لمو  ،2004 ،126. 
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112 لسمسرن   سطة  لا  (1)ه عقد بَيْع بو لبَيْع ن ه لم ي بي   ،  لسمسا في عقد  ن من هو 

لسلعة ملانترنتعبر  لتي تكو  لحالا  لعل ه قصد  غير خر ملوكة لشخص ، 
لأخير بَيْع س لع  لا يمل كها نظير عمولة،  ني، حيث يتولى هذ  لإل كتر لموقع  صاحب 

لبَيْع عبر  قع   .(eBayكموقع ) لانترنتهو حا بعض مو
سالته للدكتو 3 ضمن  لهاشمي تعر   (2)   هيم  بر للعقد  سلطا بن 

ضح    لآلي، لتعاقد لم يتطر   بعدما  لشكل من  ؛ قا بتكييفه هذ  لفقها  له 
ن   عتبر    ه عقد تم  على  ني،  لال كتر لوسيط  لوسيط  بين عاقدين باستخد 

لإ لا غير سيلة لنقل  ني  لا  (3)لال كتر عتبر  ،  لأهلية  ن ه عند بحثه عنصر 
لم ني نائب ا عن  لال كتر لتي تتم  لوسيط  لعقو   .(4)لانترنتعبر  تعاقد في 

لمتعاقدين عبر  4 هلية  عند بحثه  ني قر   لانترنت   لزهر في  عدنا بن جمعا 
لآلي عبر  سالته للدكتو بأ   ن   لانترنتلتعاقد  ته ي كي َف على  لموقع  ه تعاقد مع 
ا  عتبر شخص  لك بقوله: معنوي  لذ  لمسي  ي  »ا،  لبرنامج  لموقع )يقصد  ر للموقع( عتبر 

                                                 

لمدخلي،  (1) بيع  لإسلامي»محمد منصو  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا  ، بحث منشو «خلاقيا 
ل  لإسلامية، جامعة  سا  لد لشريعة  لمجلد بمجل ة  لعد 20كويت،  ، 2005لعا  63، 

250. 
لإسلامية،  سنة  (2) لإما محمد بن سعو  لشريعة  بجامعة  لرسالة لكلية   .ه1428ق د  مت هذ 
لهاشمي،  (3) هيم  بر لإسلامي»سلطا بن  لفقه  حكامها في  نية  لال كتر ،  كنو «لتجا 

، 1شبيلية،  يا لر  .79،ه1432، 
لسابق،  (4)  .250لمرجع 
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113 هو تعامل مع شخصية لا  للتعاقد متى كا م  مؤه   يعترف ا به،  متى ما سل َمنا معنو ة، 

لبصح   لشخصية  لتعامل مع  ية  لتعامل هناة؛ فعلينا بأ نسل م بصح  معنو كما  ،(1)«ة 
سالته خر من  لنو )يقصد    »: ضا في موضع  قع من هذ  لمو لتعامل مع 

لي  لمسي   سطة برنامج حاسوبي( لا يتم  ر  شخا طبيعيين يقومو  ا بو لتعامل مع  عبر 
يبالنيابة عن شخصيا  ة،  حت ى بالنيابة عن شخصيا طبيعية، بل يكو معنو

لبَيْع لتعامل مع نظا لي لصفقا  لموق يقو بتشغيل   .(2)«علشر عبر 
بحث توف   لباحث عندما    لسلع ر ع  ل كن   لولاية للمتعاقد على  نصر 

قر     قر   لمباعة،  إ  هو بذلك  لموقع،  لسلع تكو لصاحب      لولاية على 
هل   لا   لموقع  ا  ن ه لم للتعاقد  عتبرها هو نفسه شرط  لتي  لولاية  يستطع  يثبت له 

بلصح   لتعاقد،  لموقع لتعاقد يتم   ه لا يستقيم تكييفه   التالي فإن  ة  لبرنامج  مع  (
لتعاقد.  لمسي  ر(، لافتقا لأهلية 

لمسي  ر( كيان ا قانوني ا مستقلا ً  لبرنامج  لموقع ) لباحث  يجعل من   قد حا 
ته لطبيعيين عنه،  ؛بذ لأشخا  لحاجة لنيابة  لعقو   بر  لك قا  على 

لتعاقد عبر  طر  لتي تربط  لعلاقة  ، لانترنتلذ يظهر من تصنيفه لأشكا 
يافنجد صن    :(3)فها في ثلا مستو

                                                 

ني،  (1) لزهر لإسلامي»عدنا بن جمعا  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا   .223، «حكا 
لسابق، ( 2)  .229لمرجع 
لسابق،  (3)  .69لمرجع 
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114 لأ   لمستو   ، مع مثله.معنو : شخص طبيعي،    

لثاني: شخص طبيعي،   لمستو   ، مع موقع.معنو  
لثالث: موقع، مع شخص طبيعي،   لمستو   .معنو  

بع: موقع، مع موقع مثله.   لر  لمستو 
لموقع كيان   لى نائب  ا قانوني  هو بذلك قد جعل هذ  كما  ا جديد  لا يحتا 

ل لشخص  لا  ، فهو يستطيع  ي  معنويحتا  لية،  يقة  لعقو لوحد بطر ه ن   بر 
غم تصريحه بأ   هذ   عنوملموقع هو شخص  يفتقر للولاية على ما يتعاقد عليه، 

لموقع مؤه  »بقوله:  هو تعامل مع شخصية لا  للتعاقد متى كا م  ي عتبر  عترف ا به، 
ية  .(1)«عتبا
لباحثا  5 لشريفمحم      لل   ه بن سعيد  ،د شريف بشير  خليفة بن عبد 

ئلي هي  لانترنتعبر  لتي تتم   لعقو    لو ية،  لعا لعقو  ئر  لا تخر عن 
لعام   لأحكا  عد  لعام  تخضع للقو ية  لنظر لتي تنظمها  ية  ة للعقد، فهي عقو  ة  عا

ن   مهالا   بر لمستخدمة في  يقة  لطر لوسيلة   نية من  لإل كتر لصبغة  كتسبت   ،ها 
لإيجا بالق نية فالعقد ينشأ من تلاقي  ل كتر صل بين طرفيه بوسيلة  لتو بو بفضل 

 .(2)لانترنتحديثة للاتصا هي 
                                                 

لسابق، ( 1)  .223لمرجع 
ئلي، ( 2) لو لل   ه بن سعيد  خليفة بن عبد  لشريف  لت»محمد شريف بشير  جا بر عقو 

جي لنمو نسيتر  لأ قانو  لإسلامي  لفقه  نية بين  لإسلامية «لإل كتر لية للمالية  لد سر  ، مجل ة 
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115 علا من  لآلي من خلا ما   لبَيْع  لفقهي لعقد  لتكييف   حو 

لمعاصر تبي   لانترنتعبر  لباحثين  تفا  تباعدين ه عقد بَيْع بين م  أن  بين على تكييفه ن 
لا    ، لمكا ختن   من حيث  لذ ي  هم  لمحوسب  لنظا  ر عمليا سي  لفو حو  

منهم من نز له منزل  ، لسمسا منهم من  ةلبَيْع بالموقع، فمنهم نز له منزلة  لنائب، 
ن   فه على  كي َ لتعاقد  صيلا في عملية  يه شخصية عتبر  لى ة مستقل  معنو ة لا تحتا 

ن   لآ كي فته على  غلب  سيلة لننائب، ل كن  لإ لا غير.ه   قل 
قع  لو لحاسوبي طرف     في  لنظا  عتبر  لتي  لعقد،  نائب   الآ   افي 

لعقد طر  حد  لى كو هذ  ،عن  ستند  لأنظمة بلغت في عصرنا هذ بما 
لى مستو  حت ى صا كأن     كبير تطو   صلت  لتصر   يجعلها قا   ها قد   على 

لقر هو ما ي  تخا  صحا بصطلح عليه ،  هب  لاصطناعي، فلذلك  الذكا 
لر  لتقد  لى هذ  غم  مع هذ  هلا  للتعاقد؛  لحاسوبية  لأنظمة   عتبا هذ 

لاصطناعي لذكا  بحا تطوير  بنا نظا حاسوبي قا على محاكا  فإ   ؛ل كبير في 
لإنساني م مر  خيالي الفكر  ل ا  .بعيد   منا
لاصطناعي قد بد منذ سنة  غم    لذكا  ، 1940لأبحا في مجا 

مو كثير خاص   نف قت في سبيلها  لأمريكية لياباة في ُ لمتحد  ، (1)لولايا 
                                                                                                                            

لثاني،  لعد   ، لأ لمجلد  يا،  ، ماليز لا لنبو لشرعية بكو لعالمية للبحو  يمية  لأكا لتي تصد عن 
 .83، 2011يونيو 

لحميد بسيوني،  (1) لاصطن»عبد  لمصرية، «اعيلذكا  لجامعا  لنشر  ، ه1414، مصر، 1،  
21. 
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116 لأنظمة قو  ل كن  جد ليبقى ب   لبشلو هذ  لعقل  في  ستعصي ام    هدف ار 

قع لمرحلة مجر   ،لو قت بلو تلك  عم كما فعل )يبقى تخمين   Ray مز

Kurzweil   عم لذ   .(1)2020ا في حد عا لك سيكو ممكن   ( 
لبشر ى لو تم  حت   لتفكير  نظمة حاسوبية قا على محاكا   ؛لتسليم بوجو 

ها للذم   فإ   لمالية يجعفتقا لك   لها غير مؤه  ة  لمالية شر  لذم   لة للتعاقد،   ة 
ل لشخصية  يلاكتسا  لإسلاميمعنو لفقه  . ،ة في  لقانو  في 

لقانونيين    ل فعند  لشخص  لمستقل  م   هو معنوهم ما ي مي ز  لمالية  ة عن ته 
س   لذين  لأشخا  لذين يمث   ،سومم  يترتب عن هذ     ه من ما علي لونه، 

م   ما تتحملها  لا ي  لتز خر طالب بها   مكن  ي  ته  لما كانت (2)شخص   ،
لأمو بذم   لى   ه   نة؛ فإ  عي  ة م  لضر تقضي بإلحا  هب  هذ  نا من 

لتي   للضر هي  لشخصية  لى تَول ُد مفهو  ي  ها فيمعنو إقر مجموعة كل   ة، 
 .(3)ينمو مرصو لخدمة غر مع

لإسلامي يجد   لمتتب   لفقه  لمبرمة لفقها قد صح   ع ل كتب  لبَيْع  حو عقو 

                                                 

(1)  Ray Kurzweil, »The Singularity Is Near«, Viking Penguin Books, 1st 

edition, 2005, London, P127.  

(2 ) ، خر لصد  لمنعم فر  لقانو»عبد  لعامة في   .244، «لمبا 
ية»محمد حسنين،  (3)  .152، «لحق بوجه عا لوجيز في نظر
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117 لوقف لأ   قفين ة عن من يسي  مالية مستقل   م ةله    باسم   .(1)لنظ ار كالو

ن   لى  لي  ضافة  لمبرمة  لعقو  يق ه في  لمسي   فإ   ؛لانترنتا عن طر ر لبرنامج 
لاية على  لاية شرعي ة ليس له  لمب يْع بملك  نيابة   لولاية على  غيا  لمب يْع، 

لقاضي لوصي  لأ  لمحَوَْسب  كولاية  لنظا  لموقع   لتعاقد مع  تعاقد  يجعل 
لمب يعه من شر صح  غير صحيح، لأن   لاية على  لبَيْع  تكو للبائع   .(2)ة 

لبَيْع  قر تكييف   عليه فإ   هو تكييفها على  لانترنتعبر  لي ا لتي تتم  لعقو 
ني ناقل للإ ل كتر سيط  سطة  ها عقو بَيْع بو  اكنتيجة لذلك تنسحب عليه ،ن 

لتي تتم   ية  لعا لبيو  لكتابة حكا  سطة  هي مبسوطة في  ،لبريد ،بو  ، لإشا
لفقه.  كتب 

                                                 

(1)  : لموسو قا»قد بين ا هذ بالتفصيل في بحثنا للماجستير  لأ ، جامعة «قضايا معاصر في 
 ما بعدها. 78،  2005، 

(2)  ، لأنصا يا  لمطالب»ي نظر: كر لإسلامي، «سنى  لكتا    ،2 ،11. 
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118 لب  لمتعاقدين في عقو  لثاني: تباعد   لانترنتيع عبر لمبحث 

حد،  تتم   لأصل  يتم   لبَيْع بين حاضرين في مكا  لبَيْع  عقد  صفقة 
 َ هذ ما ي  ، لزما لا  كاملة في نفس  لعقد،  لفقها بمجلس  ه بالنسبة ن   صطلح عليه 

لبَيْع عبر  لمتعاقدين ي   فإ   لانترنتلعقد  هم  تباعد  لتي تمي   عتبر من   ز عقولخصائص 
يق  لمبرمة عن طر  .لانترنتلبَيْع 
لآلي لا تشملإ كانت خاصي   لتعاقد  لمبرمة عبر كل   ة  ؛ لانترنتلعقو 

تباعدهما هو خاصي   فإ   لمتعاقدين  يق كل   زة تمي  فتر  لمبرمة عن طر لبَيْع  عقو 
لمب اسو ما كا منه لانترنت ثة  لمحا ني،   لال كتر لبريد  سطة  ،  بو اشر

ا لي ً لمسير  لويب  قع  سطة مو نظمة محوسبة. بو سطة   بو
لتي تتم   لعقو  لعقد في  لمعاصرين حو تصنيف مجلس  ختلفت    قد 

ني بصفة عام   فمنهم من     ،لانترنتعبر  لإل كتر ة هو تعاقد بين غائبين لعقد 
ن   منهم من   مكانا،  ن  ه تعاقد بين حاضر مانا  منه   بين  ه تعاقد  ين، 

نه تعاقد  هنا من ير   ، لمكا غائبين من حيث   ، لزما حاضرين من حيث 
لغيا هنا غيا  طبيعة خاص   تجا خامس   ،ةبين غائبين ل كن  ير 

ني لال كتر لتعاقد بين  لتعاقد  لتعاقد بين غائبين،  سط بين  هو تعاقد 
 . (1)حاضرين

                                                 

: ماجد محمد سليم (1) لآ با خليل، ي نظر تفصيل هذ  ني»ا  لإل كتر ، ه1430، 1، «لعقد 
 ، يا لر لرشد،   .64مكتبة 
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119 لمتعاقدين في بيو  خاصيةسة في سبيل  يجد  لانترنتلتباعد بين 

. لزما لتباعد من حيث  حالة  لمكا  لتباعد من حيث  يق بين حالتين: حالة   لتفر
لمكا لتباعد من حيث   : لأ  لمطلب 

يق كل   ت عد لمبرمة عن طر لبَيْع  بين متعاقدين متباعدين  بيوع ا لانترنتعقو 
لمكا حد لما    ،من حيث  لمتبايعا في مكا  جد  لاستعما  د   ج  لو تو

ستعما  لانترنت لعد عن  ل كلاهما  لتعاقد. لانترنتلفض   كوسيط في عملية 
لتعاقد عبر  لى  لنا  لمكا  لانترنتيلجأ  لى  لتنقل  لتغنيهم عن عنا 

نها، فالمشتر عندما ي   لتي يريد لسلع  ه من بيته  ريد سلعة ما فإن  لذ ت با فيه 
بحث عنها في شبكة  لى لانترنتمكا عمله يستطيع   ، سو بالتوجه مباشر 

قع  لبحث لتسو مو لشبكة باستعما محركا  ني،  يقو بالبحث في   ،لال كتر
لتي يمكن  تكو في  لتعاقد،  لى مرحلة  ، ينتقل  لمنشو عندما يجد سلعته 

لية كما تم  لغالب  يقة  ني،   بطر لال كتر لبريد  يق  لتعاقد عن طر بيانه سابق ا،  يتم 
،  من خلا  لصو ثة سو من خلا  لمحا مج  ثة من خلا بر لمحا يق  عن طر

. لصو  لصو 
لمكا    لتباعد في  لفقها لمسألة  لا يطر  شكا فقهي، فقد تعر  

لمتعاقدين، جا ف َ  لوْ :» لمجموي تباعد  َ ت َ ن َ ا َ ه  يا  َ ا م  م َ ت َ دَ اع  ب ت   َ َ ب َ اي لا لبَيْع ب   ح  ا صَ ع
مج (1)«لاخ   سطة بر لتعاقد بو لتعاقد بالهاتف كما ينطبق على  هذ ينطبق على   ،

                                                 

(1)  ،  .214، «لمجمو»لنو
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120 يق  ثة عن طر  .لانترنتلمحا

، جا ف لإ لمتباعدين  كا بوسيلة تنقل  لبَيْع بين  لفقها  ي كما صح ح 
لأحكا لر  َسالَة  كَاْلخ طَا  : »غر  َ َا   لْك ت لشا بقوله: «َ عق ب   ،« َ يَعْن ي 

َ ا بَعْد  فَقَْد ب عْت ك عَبْد  ف لَان ا ب كَذ م َ َ َ ل رَس ول ه  ب عْت هَذَ م ْن ف لَا   ،َكتََب  ْ قَا َ 
خْب رْ  ل َ َ ْهَْب  َ فَا لَىل فَوََصلَ  ،غَائ ب  ب كَذ َا   لَيْه  مل ك ت و   ،ْكت و   س  لر َ  َ خْبَر َ َ 
لَيْه  ل َ ف ي َمجْل س  ب ل و   ،م رَْسَل  َا  ل فَقَا َيْت ه  ب ه   ،ك ت ْشتَر لر  َسالَة    ْ ْ قَب لْت ه   ،َ بَيْع  ل تَم َ  ؛َ

َ م نْ ل بَيْنَه مَا؛ ل َأ َ  َا َاض  ل غَائ ب  كَاْلخ طَا  م نْ ل ك ت ََسف ير   ،ر  ح س و  م عَب  ر   لر َ َ
َ  ب اْلخ طَا   ،م رْس ل  ل فَكَلَام ه  َككَلَا   ِغ  تَا   ِ َ ي بَل لَا  كَا لس َ َ عَلَيْه   و س  لر َ َ   ،فَإ  َ  َتَا

َا  .(1)«ب الْك ت
لمقر   لمال كىة   من  لرضا من قو   لبَيْع ينعقد بكل ما يد    عند    على 

لرضا مجر م    كتابة   شا   إ كا ما يد على  حدهما، بل  لجانبين    عاطا  من 
لمثمن يأخذ  لثمن للبائع  لمشتر  لجانبين بأ يدفع  لقو (2)من  لى  ، فمن با 

لمتباعدين عبر بصح   ختيا  للسلعةلتوف   لانترنتة بَيْع  لرضا من   ،ر ما يد  على 
تأك ين  للبيانا   يد  للطلب.تد

لمكا في عقو  لمتبايعين من حيث  لا يؤث ر في صح ة  لانترنتعليه فإ  تباعد 
لبَيْع طالما تحق   لرضا بينهماعقد  لقبو باستخد  ،ق  لإيجا  ستطاعا تبا 

                                                 

(1 ) ، لأحكا»منلا خسر لحكا شر غر   »  ،2 ،142. 
ير،  (2) لد لصغير»حمد  ، مصر، «لشر  لمعا   ،3 ،14. 
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لذ ي سَي  ر عملي ة 121 لمحَوَْسب  لنظا  ط  من  ثة،  بتوس ُ لمحا مج  بر ني،  لال كتر يد  لبر

 .لانترنتلبَيْع عبر 
لزما لتباعد من حيث  لثاني:   لمطلب 

لتب ات ثير مسألة  شكالا  فقهي ً لزما  لفقها في مؤل   اعد من حيث  فاتهم بحثه 
لعقدعند تعرضهم لمسألة   .مجلس 

لزما    لمبرمة عبر  لتباعد من حيث  لعقو  لبَيْع  لانترنتفي  يشمل عقو 
لب لتي تتم   ني، عبر  لال كتر لي ا، ريد  لمسي ر  لبَيْع  قع  لتي تتم  عبر مو لبَيْع  عقو 

لانترنت كما تم  بيانه في موضع سابق من  لبَيْع عبر  لغالبة على صفقا  لصيغة  هي 
لبحث  (1)هذ 

هب  عتبا    لسنهوقد  لمعتبر  لى  لزما هي  لتباعد من حيث  حالة 
م  ف ن ه تعاقد بين غائبين،  لتعاقد على  لمكا فلا ي عتبر ي تصنيف  لتباعد من حيث  ا 

ع   لقبو  منية بين صد  لموجب به، لذلك نجد ي صن ف لم تفصل مد    لم 
لهاتف تعاقد  يق  منية بين ص   لتعاقد عن طر د بين حاضرين  لم تفصل مد  

ع   هذلقبو  لموجب به،  لمتعاقدين في مجلس ما  لم  جو  غم عد 
ستعمل بعض (2)حد قد  لحكمي  فقها،  لحضو  للتعبير عن لقانو مصطلح 

                                                 

 .71ي نظر:  (1)
(2)  ،  .198، 1،  «لوسيط»لسنهو
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122 لهاتف تم يق  لمتعاقدين عن طر لذ يجمع  لحقيقي ييز لحضو  لحضو   .(1)له عن 

با خليلماجد محم   ام   ني هو تعاقد بين  فير  د سليما  لإل كتر لتعاقد 
مان   غائبين مكان  حاضرين  لحظي حيث يكو بين غائبين ا  لتعاقد غير  لا في حالة  ا 

مكان ا  .(2)مان ا 
لى  لفقما قر  بالرجو  لمسألةه  ن  ي  يتب ا في هذ  همية  همن  للتباعد لم يولو 

حت    ، لمكا لزمن حيث  لعرفإن  ما ى بالنسبة للتباعد في  لى  جعو فيه  ، هم 
لسالكجا في  ْ ف   ر ُ ض  لا ي  : »بلغة  لمب ي َ  ل  صْ لفَ  ع  ي  ْ ب ْ و  ب  لقَ  لإيجا   نَ ي لا   ْ يَ  ،   َ ر  خ

عد عديد ت  (3)«ف اع رْ  لبَيْع   نْ عَ  ضعو لذلك قو قد  لمعاملا حك   ،  لعر في  م 
مة » :كقاعد : ،«لعا مح ك   ر مطلقاكل ُ ما » قاعد لش   لا ضابط له  به   ,

غة  لل ُ لا في  لىفيه,   .(4)«عرل , يرجع فيه 
لمتعاقدين لمتعلقة بتباعد  لفقه  لثالث: قر مجمع   لمطلب 

لتابع لمنظمة  لإسلامي  لفقه  ني للنقا بمجمع  لإل كتر لعقد  لقد ط رحت مسألة مجلس 
لإسلامي لأ بجد  لتعا  ين  صد فيه قر قد   :2001 لثاني سنة، 1990نة  س، 

                                                 

هيم،  (1) لإبر لحديثة»محمد عقلة  لاتصا  لعقو بوسائل  جر  ،  ه1406، 1، «حكم 
 ، لأ  ،  .107لضيا

با خليل،  (2) ني»ماجد محمد سليما  لإل كتر  .69، «لعقد 
(3)  ، لمسالك»لصا لسالك لأقر  ، مصر، ،  «بلغة   .17، 3لمعا
لسيوطي،  (4) تطبيقاتها:  لقاعد  لنظائر»ي نظر شر هذ   .154، «لأشبا 
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123 لأ  لقر 

لأمريتعل   لعقو بآلا 3/6) 52قم: القر ب ق  جر  ( بشأ حكم 
لحديثة قد جا فيهلاتصا   ،: 

لسا      لمنعقد في  مؤتمر  لي  لد لإسلامي  لفقه   بجدمجلس مجمع 
يةفي  لسعو لعربية  فق  1410 شعبا 23-17من  لممل كة    20   14لمو

 ) لمجمع بخصو موضو  ،1990)ما لى  لو  لبحو  طلاعه على  بعد 
لحديثة،  لاتصا  لعقو بآلا  لتطو   نظر جر  لذ حصل في لى  ل كبير   

لاتصا لعقو ، سائل  بر  لعمل بها في  يا  لمالية جر لمعاملا  نجا  لسرعة 
لعقو بالخطا لتصر   بر  لفقها بشأ  باستحضا ما تعر  له   ، فا

ما تقر    ، بالرسو بالإشا  لحاضرين يشتر له بالكتابة  لتعاقد بين   من  
لمجلس   عد  تحا   ، لقبو لإيجا  تطابق  لوكالة    لإيصا  لوصية  عد 

لإيجا  صد ما لا بين  لمو لتعاقد،  لعاقدين عن  حد  عر  يد على 
. لعر  لقبو بحسب 

  ما يلي:قر  
حدهما  لا :  تم     لا ير  حد،  لتعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكا 

لرسالة  لآخر معاينة   لكتابة   لاتصا بينهما  سيلة  كانت  لا يسمع كلامه،   ،
شاشا لسفا ) لفاكس  لتل كس  لبر  لك على  ينطبق   ،) لرسو

لى  لإيجا  صو  لعقد عند  لحالة ينعقد  (، ففي هذ  لحاسو لآلي ) لحاسب 
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124 قبوله. ليه  ه   لموج َ

هما في مكانين متباعدين،  :  تم  ثاني ا حد  قت  لتعاقد بين طرفين في 
للاسل كي، فإ   لهاتف  بين حاضرين،  عتبر تعاقد لتعاقد بينهما ي   ينطبق هذ على 

لمقر  تطب   لأصلية  لأحكا  لحالة  ليها في ق على هذ  لمشا  لفقها   لد 
 لديباجة.

صثالث ا يجاب ا:   لوسائل،  ، بهذ  لعا لمد   د  بالبقا   يكو ملزم امحد  
لمد   يجابه خلا تلك  لرجو عنه.على  ليس له   ، 

لا  :   بع ا لإشها فيه،  لنكا لاشتر  لسابقة لا تشمل  عد  لقو
لا  لتقابض،  . لسلملصر لاشتر  لما  لاشتر تعجيل  

لتزييف: ما يتعل  خامس ا ير ،ق باحتما  لتز لى  ،  لغلط يرجع فيه   
لعام   عد  علم، ة للإثبالقو  .لل   ه 

لثاني  لقر 

لأميتعل   قم: ق  لمنبثق عن3/13) 54ر بالقر  لثالثة  ندل (  لفقهية 
 : لفتر فق 1422محر  21-18عشر في  لمو يل  16-13ه   ية 2001بر  بمدير

با يشبولاية  مليح  بر لمناقشة موضو ، تر ضيع  لمو لتعاقد عبر كا من 
لأجهلا لحديثةنترنت  لقر ما يلي:ز  قد جا في   ، 

لتعاقد،    لعاقد بإجر  لتي يشتغل فيها  لحا  لمجلس  لمر من  لا : 
لمجلس  يت   تحا  من لقصد من  حد،  قت  لإيجا بالقبو في  صل 
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125 لمجلس  لا يت   حد.ختلا  قت  لإيجا بالقبو في   صل 

مؤتمر  لإيجا : )  ( يصح  ثاني ا لهاتف  يق  لبيع عن طر لقبو في 
لال لعاقد على  إ كا  لآخر قبوله فيديو،  لطر  يظهر  حد  قت  نترنت في 

لصو متحد   لعاقدين في هذ  يعتبر مجلس  لبيع،  نعقد  لإيجا بالفو   .بعد 
  ) لآخ) لطر  لم يكن  لإنترنيت  لبيع على  حد في  جا  ر  

حد  جد متو ، فهذ  لإيجا ستلم  قت  بعد   ، لإيجا قت  لإنترنيت  على 
لقبو في حينه. ظها  لإيجا يلزمه  عند ما يقر  لبيع بالكتابة،   صو 
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126 لمبيع عن  لثالث: غيا  لبيع قت لمشترلمبحث   نعقا 

لانترنت  لمبرمة عبر  لبيع  لمتعاقدين في عقو  لمبيع يكو  فإ  نظر  لتباعد 
لبيع،  نعقا  قت  لمشتر  اغائب ا عن  شكالا  فقهي ً لأمر قد يطر  ق يتعل   هذ 

لعقدباحتمالية تطر   لى هذ  لغر   ته.صح  بالتالي يؤثر في  ، 
ن  قد  لمبيعسبق بيا  لغر ه مم ا ي شتر في   :  يكو موجو كي ينتفي 

لبيع  .(1)للعاقدين ليمه،  يكو معلوم الى تسع  ،  يكو مقدحا 
لتي تتم   إ   لبيع  لانترنت تتبع عمليا  ن   عبر  بصيغة مشابهة لما  ها تتم  ي ظهر 

لغائب عر عندي   لانترنت؟ف ،لصفةعلى  لفقها ببيع  لبيع عبر   .هل ينطبق على 
لغائب  لمقصو ببيع  لتسا يجد تحديد  لإجابة عن هذ   ،صفةلعلى قبل 

بعدها ي   لفقها عنه،  لانترنت بيا ما قاله  لبيع عبر  ند  لتعر لمد  مكن 
 . لبيو لنو من   تحت هذ 

لغائب  : بيع  لأ لإسلامي  لصفةعلى لمطلب  لفقه   في 
لبي لذ ي    يتمك  ولأصل في  لمبيع  ية  لمشتر من  ى  حت  ريد شرن 

لغر  لمبيع غائب  حيان   ن ه لا   ؛ينتفي  لمشترا قد يكو  لبائع بوصف  ا عن  فيقو 
نعقد على مبيع  ،لمبيع للمشتر لبيع قد  لمشتر يكو  ضي  لحالة   في هذ 

لفقها عر هو ما ي   ،غائب لصفة.لد  لغائب على    ببيع 
                                                 

لمعقو عليه:  (1)  .49ي نظر شر 
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127 لصفةتطر   قد لغائب على  لفقها لبيع  ر  نظ جعلو نوع ا مستقلا ً  ، 

بيو تنقسم  ةبصفة عام   البيوف ،تهلخصوصي   قا  (، لى بيو  لإجا منافع )
لأعيا  تنقسم بيو  لسَ لَم(،  بيو صفا )بيو  عيا  لى بيو  لرقا  بيو 

،   :قسما حاضر لبيع ي عد ُ غائبة  لغائبة يقابل  لأعيا  لبيع بالصفة قسم من بيو 
لغا  .(1)ئبةبلا صفة للأعيا 

لصفة لغائب على  يف بيع  : تعر لأ  لفر 
لموضو لمتصف      لأقدمو في هذ  ن  يتبي  ح لما كتبه  و بوضع هم لم يهتم  ن له 

ب   لصفة،  لغائب على  يف لبيع  لك لوضوحهتعر ة من ر قل  لك يفس   ،ما يرجع 
يعتبر تعر   يفه،  لقلا لمطر   لتعر يف امن  لذين  تعر بيع لمر  ئل 

لصفة َصفَة  ل بَيْع  : »فقا لغائب على  َ َ ب   :م و ْي لش َ ْ يَب يَع  يَة  َ ْ فَة  م ْن غَيْر     .(2)«الص  
ضع تعقد حا  لمعاصرين  ، فقد عَ بعض  لبيو لنو من  يف لهذ  ه فر  ر

لزحيلي مملوكة للبائعكو ت لعين بيع   :بأن ه هبة  قع  لو ها غائبة عن ن   لا   موجو في 
لعقد بر  قت    .(3)لمشتر 

                                                 

(1)  ، ل كبير»لما ، ه1414، 1، «لحا  لعلمية، بير ل كتب    ،5 ،14. 
لمعر»، لمطر  (2) يد، حلب، ه1399، 1، «لمغر في ترتيب  سامة بن  ، 2، مكتبة 

356. 
لزحيلي،  (3) هبة  لته»ي نظر:  لإسلامي   .462، 4، «لفقه 
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128 صفته من  بيع يتم  بأن ه:  لعياشي فدفه عر َ  لمبيع  لإخبا بهيئة  سا  على 

ية  .(1)غير 
لصفة هو هم   مما تقد  يت ضح    لغائب على  لمبيع  ما يمي ز بيع  عن غيا 

لعقد، كما    لمشتر بر  لا   قت  لمبيع  من خلا  لمشتر لا يتعر  على 
لصفة؛ فما هو حكمه؟  لإخبا بصفاته. لغائب على   فإ كانت هذ هي حقيقة بيع 

لثاني:  لصفةلفر  لغائب على   حكم بيع 
لفقها تختلف لصفة  لغائب على  منعها  ؛ حو بيع  لبعض  ها  فأجا

لصفة لغائب على  لخيا في بيع  ختلفو حو ثبو  في ما يلي  ،لبعض، كما 
بعة. لأ هب  لمذ لآ في   عر لهذ 

لحنفي1 لمذهب  لغائب في     بيع 
لا   يصح ُ  لحنفية  لغائب بالصفة عند  لخيا للمشتر ن   بيع  عند هم يثبتو 

ية إ ،لر خذ  َ  : »د لق قا ،  شا  فإ شا  َ َشيْئ ا لَْم يَر ْشتَر مَْن 
َلَه   َ  ل فَالْبَيْع  جَائ ز ,   َ َ َ  خ يَا    َ ْ َشا َإ    َ خَذ َ  َ  .(2)«ْ َشا

                                                 

(1)  ، لذم ة»لعياشي فد ما يثبت في  لغائبة  لصفة للعين  قم ه1421، «لبيع على  لبحث   ،56 
ها  لتي ي صد لبحو  لإسلامي من سلسلة  لتابع للبنك  يب  لتد لإسلامي للبحو  لمعهد 

 ،  .23للتنمية، جد 
(2)  ، لقد»لق د  ، ه1426، 1، «مختصر  ، بير يا لر  .172، مؤسسة 
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129 كرتوس   لو بد  لغائب  لحنفية فقالو بجو بيع  لم  ع   لصفة ع بعض 

لمبيع لا  جنس  َ ن   ،  لو  ية  لر لخيا عند  ثبتو للمشتر  لمقابل  لمبيع د جَ هم في 
فق ا لهنديةما  ص ف، جا في ل مو َ ف ي: »لفتا  َ  جَائ ز  كَذ َ  مَا لَْم يَر َا  ل ش ر ح

ل   َ ج ل  ل غَيْر   ْسَألَة  َ مَص و لر َ  َ ،  : ب عْت  ْ يَق و ل َذ  ف ي ك م  ي هَذَ  َ وْ لث َ م نَْك هَذَ 
ْ يَق   َ فَةَ,  لص    ْ ْ لَْم يَذْك ر َ  َ فَت هَا كَذ َص  ل َت ي ف ي َكف  ي هَذ  ،   َ لد ُ َ َ  َ فَت ه  كَذ َ َص  : و

َ ل ب عْت م نْك هَذ    يَة َا  َ م نْتَق بَةَ... ل ج َ  ف َ َشيْئ ا لَْم يَر ْشتَر ْ ل لَه  مَْن    َ  َ خ يَا  
ل َت ي  ص   فَة   لص   َ  عَلَى    َ َ َ  َسو  َ ْ َشا َإ  َمَن ه   خَذَ  ب جَم يع  ث َ  َ ْ عَلَى َشا َ فَْت لَه  

 .(1)«خ لَاف هَا
لمال كي 2 لمذهب  لغائب في     بيع 
ع نع لمال كية توس  لغائب  خليلد  لو بلا فصح  كذلك في بيع  لغائب  ح بيع 

ية  لر لخيا للمشتر بعد  يَا   : »فقاصفة  كا  َْصف  عَلَى خ  َلَوْ ب لَا  َغَائ ب  
يَة   ْ ه  َيج و  بَيْع  »بقوله: خليللإطلا في عبا  لحط اقد قي د  ،(2)«ب الر ُ ن َ َ  يَعْن ي 

َْصف  ل َلَوْ ب لَا   , ْ َيجْعََل ل لْم ْشتَر  ،غَائ ب  َ َ ل ل َك ْن ب شَرْ   ا  م َ َ َ  , َ  َ  َ خ يَا
َا عَْن شَرْ  ل بَيْع  عَلَىل نْعَقَدَ  ْ َسكَت َ   َ لْز  .(3)«خ يَا , فَالْبَيْع  فَاس د  ل إ 

لغائب على م   نعقد بيع  لمبيع لمال كية يشترطو  ي   فإ   لصفةا   وصف 
                                                 

لهندية»لبلخي،  (1) ية، مصر، ه1310، 2، «لفتا  لأمير ل كبر  لمطبعة   ،3 ،57. 
 .171، «مختصر خليل»خليل،  (2)
(3)  ، لجليل»لحط ا هب   .118، 6، «مو
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130 
130 لمبيع لصفة مستوفية  ث تكو بحي َ  ،لحا  لمبيع على ما  ص ف له جَ إ  لمشتر  د 

لا   لبيع  َ  لز  ية ي لر  .(1)شتر 
لصفة لمبيع لا يكو  كما يشترطو لغائب على   كبعد بعيد  جد ً  في بيع 

يقيةعن  خرسا يته بما المجلس فت  ب لا يكو حاضر   ،فر صفهي  مكن   ؛غني عن 
نَة مفسد للمبيع يكو في فتحه  لا   لمطَي َ لخل    .(2)كق لَل  

لشافعي 3 لمذهب  لغائب في     بيع 
ا ثَلَاثَة  ل لَا َيج و  م نْ » لأجا في  ل َ َبَيْع  عَيْن   ،بَيْع  عَيْن  ب عَيْن هَا حَاض رَ   :ب ي و  

هَاغَائ بَة   َ  َ َ ل فَإ  ْ ت بَا َ َلَا يَْصل ح   َلَا ل عَيْن  ل م ْشتَر  فَه وَ ب اْلخ يَا  ف يهَا  فَة   غَائ بَة  ب ص 
جَل   َ فَة  لَز مَْت لَى  لص   َ ب هَا َصاح ب هَا عَلَى  َ جَا فَة  مَْضم ونَة   ال ث  ص  لث َ لْبَيْع   َ  ...

يَهَا لذ ي  (3)«م ْشتَر  لعين يقو  لشافعيلإما     هم من هذف،  بب طلا بيع 
ي لغائبة حصح  لغائبة  لم ت وصف،  لعين  لصفة  بيع  لبيع على خيا  على  كا 

م    ، لمشتر لبت  ية  لبيع على    .فهو عند بيع غير صحيح ا  كا 
 َ ل كبيري ف لمال قَ ن لغائب بالصفة لحا  : فقا ،لخلا حو بيع 

                                                 

لبر،  (1) ، ه1387، «لتمهيد»بن عبد  لمغر لإسلامية،  لشؤ  قا  لأ ، 13،  عمو 
15. 

لتحفة»لتسولي،  (2) ، ه1418، 1، «لبهجة في شر  لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،
31. 

، ه1422، 1، «لأ»لشافعي،  (3) لوفا  .73، 4مصر، ،  



   اانرنت عر البيع صيغة: الرابع الفصل

 

131 
131 َ َ بَيْعَ » َ ثَبََت  فَْت ل عَيْن  ل فَإ  َ  ص  َ  بَيْع هَا   َ لَْم ت وَصْف، فَف ي َجو غَائ بَة  بَاط ل   

حَد ه مَا: َيج و   قَوْلَا : : ف ي ،َ ت ب  ة  ك  ت َ لْ ل نَص َ عَلَيْه  ف ي س  َ ، قَد يم ،  لْح  لص ُ َ ْملَا ،  إ 
لْمَ  َ  ، رْ  لص َ َ  ، دَ  ْصحَاب نَا.لص َ َ َ ج مْه و   َب ه  قَا َ عَة ،  ه  لَا َيج و ،  ز ن َ َ ان ي:  لث َ لْقَوْ   َ

ْظهَر ه مَا: َ  َ : ف ي  َه و ت ب  ة  ك  ت َ َ لر سالة نَص َ عَلَيْه  ف ي س   ، َ جَا ْلإ  َ نَن ،  لس ُ َ  ، ، لْغَْصب 
رْ  ف ي بَا   لص َ َ  ، َ ل اْست بْر .ل َ َ  ع ر   بي سليما َب ه  قَا َ ا بن  َ حم   لحكم بن ، 

ْخت يَا  عتيبة  َه وَ  بيع َ  زني  لم،  يطي، لر    .(1)«لبو
لحنبلي 4 لمذهب  لغائب في     بيع 

لحنابلة، لغائب  لم يوصف عند  لغائب على  لا يصح  بيع  م ا  كا بيع 
لسلما لا يكفي صفاته مم   ا منا  يذكر بعض  فإم   ؛لصفة على  فهنا لا يصح   ؛في 

م  لمذهبلصحيح من  لسلم صح  ،  لمبيع ما يكفي في  كر من صفا  لم  ؛ا  
لمبيع كما  ص ف له، هذ  جد  لخيا   صح  يكن للمشتر  يتين عن  في  لإما لر

مة لمذهب كما نقلهظاهر هو ، حمد  .(2)لمغني في بن قد
لصفة لغائب على  لفقهية حو بيع  لآ  لثالث: خلاصة   لفر 

لصفة في  عرضه من من خلا ما تم   لغائب على   فقهية حو بيع 
بعة لأ هب  ستخلا    ؛لمذ لصفة ي مكن  لغائب على  لحنفية صحيح بيع  عند 

                                                 

(1)  ، ل كبير»لما  .18، 5، «لحا 
مة،  (2)  .33، 6، «لمغني»بن قد
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132 في قو للشافعيةلمال ك لحنابلة،  لشافعية فلا يصح   ا فيم   ،ية  لآخر عند   لقو 

لصفة. لغائبة على  لعين   بيع 
لخلا لصفة سبب  لغائبة على  لعين  ليهكما  حو بيع  شد شا   بن 

لمتعل  ن   ز في تقديريترك   لحفيد لعلم  لمتعل  قصا  لعلم  هو هل  ؛ق بالحس  ق بالصفة عن 
لجهل مؤث   ل كثير،  ليس بمؤث  ر في بيع  لغر  ن  شي فيكو من  لغر ر،  ه من 

لمعفو عنه؟  ل كثير;  لشافعيالإما فليسير  لغر   من  مالكلإما  من 
ليسير ن   بو حنيفةلإما ا م   ،لغر  ية ه  كا فر  لر لا غر فله خيا 

 .(1)هنا
ستخلاكما ي   لصفة مكن  لغائب على  لفقهية حو بيع  لآ   من مجمو 

لمال كية لخيا عند  لمبيع كما  ص ف له فليس له  جد  لمشتر   في قو  ؛  
لص لبيع على  لخيا للمشتر في  في قو للشافعية يثبت  لحنفية  م ا عند  فة لحنابلة، 

جد كما  صف له.  لو 
ستد   لصفة بقوله تعالى:  قد  لغائب على  جا بيع  ه لذين  حل   ٱلل   َ

حل  ، (2)ٱلۡبيۡع  لآية  لدلالة    لا  جه  لبيع على عمومه  ستثنا  ت  ، نص  لما 
ل لغائب على  لبيع لعد   فيدخل بيع  لغائب فيد ح   ما ي  صفة في عمو  رمة بيع 

ل لصفة في  ل كريمعلى   .لمطه ر لسن ة قر 
                                                 

شد،  (1) لمقتصد»بن  نهاية  لمجتهد  ية   .156، 2، «بد
لبقر (2) لآية سو   ،275. 
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133 ستدل   َ م ْن بن عف ا عثما َ َ » و بما   كما  بْتَا لل   ه ,  ْض ا  طلحة بن عبيد  َ

ْ  لَه   دينة المب  َلَه  ب َأ َ:  ال كوفة ب نَاق َ ع ثْمَا  ث م َ قَا ا تَبَايَنَا نَد  َ  فَلَم َ َ ", " بَايَعْت َك مَا لَْم 
نَْت فَقَدْ  َ ا  م َ َ َ بْتَعْت  مَغ يب ا,  مَا  ن َ ظَر  ل ي   لن َ مَا  ن َ َ َطلْحَة : "  بْتَعَْت" فَجَعَلَا  فَقَا يَْت مَا  َ َ

مَا  َ َ  جبير بن مطعم بَيْنَه مَا حََكم ا فَحَك َ  َ ظَرَ ل طَلْحَةَ  ،بَيَْع جَائ ز  ل فَقَضَى عَلَى ع ثْمَا لن َ  َ َ
َ مَغ يب ا بْتَا ه   ن َ ليل(1)«َ لخ بر  قد  في هذ  لصفة ا  على جو بيع ،  لغائب على 

قع بينلأن   حد    ي   لصحابة ه   هم.من نكر 
لعلم لى  يق  لصفة طر لصفة بأ   لغائب على  لمجيز لبيع  قالو  ،قد  

لصفة ت   َ عي   بأن ه لولا    لسل لغائب ما جا في  قالو بأ  ن  عن  لصفة بد   م، 
ية لر  ،لر َ ز   ن   ؛ية متعذمتى كانت  لب   ْ لمب لصفة مقا  هو هنا  و ه ؛دد 

ية بنا   هنا لمصلحة لر  .(2)على قاعد 
لنهي عن بيع  لتي  فيها  يث  لغائب فاستد بالأحا م ا من منع بيع 

لحصا لمنابذ  لمتعل  ها بيو كل   ،لملامسة  لنهي عنها للغر  من ق بالمبيع،  
لأحا سل م:  بو هريريث ما  هذ  لل   ه عليه  لنبي صل ى  لل   ه عنه    نهى »ضي 

عن بيع ل عن بيع   ، ما  (3)«غر ل حصا لخد،  لل   ه عنه    بو سعيد  ضي 
                                                 

لبيهقي في  (1) ل كبر»  لغائبة، «لسنن  لعين  ، با من قا يجو بيع  لبيو ، 5، كتا 
439. 

لعربي،  (2) ، 1992، 1، «لقبس»بن  لإسلامي، لبنا لغر    ،844. 
لبيوخرجه مسلم،   (3) قم كتا  ، حديث  لذ فيه غر لبَيْع  لحصا  ، با بطلا بيع 

1513. 
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134 سل م  لل   ه عليه  لم»لنبي  صل ى  ، نهى عن  ستدلو بقوله  ،(1)«لامسة لمنابذ ى صل  كما 

سل    قالو بأ  ، (2)«ا ليس عندلا تبِع م : »حكيم بن حزللصحابي م لل   ه عليه 
لصفة لغائب بيع  . عد  ي  على  لإنسا  من بيع ما ليس عند 

 َ لحصا ي ر بيع  لملامسة  لمنابذ  ل كبير في بيو  لغر  لمانعين بأ     على 
لمشتر جل ي لأ   ل ضح   لمبيع  صف ا ،هيلا يط لع عل هن   ا  يحضر   لا ي وصف له 

لصفة فهو غر يسير م غتَفر لأ   لغائب على  لغر في بيع  م ا  لجهالة،  صف  يرفع 
لسلَم لجهالة كما في  ية للمشتر ي قل      ، ثم  لمبيع يرفع  لر لغبن قر خيا  ل من 

لعقد قت  لمشتر  لمبيع عن   .لذ يقع بسبب غيا 
سل م للصحابي ا م   لل   ه عليه  لا تبِع ما ليس : »حكيم بن حزقوله صل ى 

لصفة، فليس صريح ا ،(3)«عند لغائب على  لإنسا إن   في منع بيع  ما جا في منع 
ب ا لحديث  بيع ما لا يملك، فنص  من  حين قا  حكيم بن حزلصحابي لكا جو

سل م:  لل   ه عليه  َ »للنبي صل ى  َس و يد  م ن  يلل   هيَا  ج ل  فَي ر  لر َ َيَْس ل ، يَْأت ين ي  بَيَْع ل
و   ،ع نْد  لس ُ فََأبْتَاع ه  لَه  م َن  لنبي صل  «َ سل  ، فقا  لل   ه عليه  لا تبِع ما ليس »م: ى 
لقو بصح  يه يترج  عل «.عند لخيا للمشترح  قر  لصفة مع  لغائب على   .ة بيع 

                                                 

(1)  ، لبخا لبيوخرجه  قم كتا  لملامسة، حديث   .2037، با بيع 
 .52سبق تخريجه  (2)
 .52سبق تخريجه  (3)



   نتاانر عر البيع صيغة: الرابع الفصل

 

135 
135 لانترنت لبيع عبر  لمبيع في  صف  لثاني:   لمطلب 

لغائب  ها تتم  بصو مطابقة لبيع  ن  لانترنت يتبي ن  لتي ت بر عبر  لبيو  بتتب ع 
لصفة لانترنت على غلب تستند   ؛على  لبيع عبر  صو للمبيع مع عر عمليا 

يتم   صفاته،  لتي ت   كر مو صفا  لمو بما لسلعمن  نو  كل   ناسبلتركيز على   ،
لجهالة بالمبيعتحق   نتفا   .ق به 

لمبيع كتاب    قي ا فيتم  فإ كا  عد  ا  لتغليف،  نو   ، لكتا كر قياسا 
 ، لكتا عنو   ، موضوعه، مؤل  سم لصفحا  صعر ملخ   يتم  ا حيان  فه، 

لية ت   ،اتهيفهر محتو  ، لكتا لمو كر  ظهر مثالا  عن بيع  لصو  لكتا مع 
ل كتب. لفر لبيع  لنيل  صفاته على موقع شركة   مو

 

لفر ت  10سم توضيحي  لنيل  صفا : صفحة من موقع   (1)كتابر مو
                                                 

يخ http://www.neelwafurat.comمن موقع  (1)  .2015ما3، م عاين بتا
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136 لمبيع م   لتركيز على  م نتج اا  كا  صناعي ا فيتم  عر صو للمنتج، كما يتم  

لمتعل   لمعلوما  لمنتج كر  لتي تكفي للإحاطة بنو  صفا  لمو هي  لمنتج،  قة بهذ 
لتي تمي   تهتبي   ،ز عن غيرخصائصه  لمشتر على معلوما  ،ن جو ل  تحص  بهذ 

قع، بلكافية قد ت   لو ضة قد لا     غنيه عن مشاهدته في  لمعر صفا  لمو بعض 
لمنتج ححت ى يستطيع معرفتها  مامهالو كا  لتي يعسر كالمكو   ضر   خلية  لد نا 

لتي لا ي  لاط   لإط  لا عليها،   لمبيع ا  ل لا عليهامكن   .بإفسا 
سيب يتم   لحو لك في مجا  نب  عر صو   كمثا على  لحاسو من جو

ضافة  لصلبمختلفة،  حجم قرصه  كرته،  سعة  كر سرعة معالجه،  قيا  ،لى 
لى  شاشته، ضافة   ، لعر خلية  لمكو  نانوعية جها  لشبكا لد كمحو  لا 

لحاسو لمتعل  قة بمكو  نا هذ  لمعلوما  غيرها من  لمثا حه يوض  كما ، للاسل كية، 
هو " توض  "صو من موقع:  لتالي  با  . معلوما حاسو محموح جا
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137

 

با: صفحة من موقع 11سم توضيحي  صفا حاسو  جا تبر مو
 (1)محمو

لانترنت لبيع عبر  ية في  لر لثالث: خيا   لمطلب 
لانترنت فيما ي عر بحق  يتمث   لمبرمة عبر  لبيو  ية في  لر جا  لمشتر في ل خيا 

لانترنت تيح ت  للبائع،  لسلعة لبيع عبر  قع  لمنتج  لم ي عجب  مكانيةم عظم مو جا 
                                                 

يخ https://algeria.jadopado.comمن موقع  (1)  .2015ما3، م عاين بتا
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138  ، قع علىلمشتر لمو لثقة  تعتمد هذ  يا  جل  لسياسة من  موقع:  يمنحفمثلا   ،بالموقعهذ 

" با بعة عشر يوم ا ي   هلة  م   "جا ها  لسلعة  لم ير مكن للمشترقد جا   خلالها 
فعه للمشتر ،بها جا ما  لبائع بإ ما م  ، كما ي  (1)يقو  مكن هلة شهر ي  عطي موقع 

لبائع خلالها للمشتر لى  لسلعة   .(2)جا 
خر فإ   لذ ي   من جهة  لمشتر  لسلعة تخد مصلحة  جا  لطر سياسة  عتبر 

لانترنت، لبيع عبر  لبيع  لك لأ   لأضعف في عقد  لانترنت تتم  عقو  لغالب بدفع  عبر  في 
قبل تسليلثمن    لانترنت  لسلعةلا  عبر  لبائعف ،لمشترل م  قد  هفضل لأن   حافي  يكو 

لثمن كاملا   م  حصل على م   ،قبض  لبيع،  لمشتر فقد يتلق  ر من عقد  لتي  ى سلعة  ا  غير 
لعقد، كا يتصو   بر  لك مع تب  ها عند  لموقع مع ما كا  لمذكو في  لصفا  طابق 

لتي تلق   .لسلعة  لمشتر  اها 
كبر للمشتر لا في سبيل توفير حماية  لى سن   نترنت فقدعبر  لد   عمد بعض 

لخيا للمشتر بعد تلق  تشريعا قانونية ت   عطا  لانترنت على  لباعة عبر  لسلعة، كمثا ج بر  يه 
لك فقد ل على  لتوجيه  لمتعل  نص   بي  ن  أ لمبرمة عن بعد على  لعقو  لمستهلك في  ه ق بحماية 

لعقد لرجولمستهلك ل يحق   بد    ؛عن  يا   لا تقل  سبب خلا مد   بد  عن سبعة 

                                                 

لشركة عل (1) لمنتج على موقع  جا  لانترنت: ي نظر: سياسة   http://help.jadopado.comى 
بط: (2) لر ما على  جا لد شركة  لإ  ي نظر: مركز 
 http://www.amazon.com/gp/css/returns/homepage.html 
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139 ستلامه للسلعة  .(1)عمل تبد من يو 

لصفة،  لغائب على  لقو بصح ة بيع  عة عقد نظر  لطبي بنا  على ما تقد من ترجيح 
لانترنت  لأضعف يكولتي لبيع عبر  لطر  لمشتر  لىفإن ه  ؛فيها  لأ  رلعتما  من 

لانترنت إقرلقاضي ب ية في بيو  لر لانترنت خيا  لذ قد ي غبن في بيو   حماية  للمشتر 
لم لك نظر  لمذكو على  لوصف  لمبيع بنا  على  ستطاعته  حقيقة  ة وقع، خاص  لعد 

لتي مع تطو   لإغر  لإشها  ساليب  لتتعم    صفالز على يتركد  تؤثر على قر  لتي مو
.  لمشتر

يف  لمشتر مصا لى تحميل  لأ خر يكو من  لسلعة عا من جهة  لى شحن 
لك حماية   يكو في  لمشتر لبائع،  لسلعة يكو م لأن   ؛للبائع من تعس ف  فض  ج بر  ه  

لشحن يف  فع مصا لمشتر علىمم   ؛على  قد   .البائعبإضر لتعم د  ا يحو  
لانترنت،  لمبرمة عبر  لبيع  ية للمشتر في عقو  لر قر خيا  لمشتر إ   تحميل 

لسلعة للبائع عا شحن  يف  لبيويؤ  مصا لنو من  لخصوما في هذ  لى تقليل  ا مم    
ها. فيساهم ي   ها ها   ستقر

لمالية ضح ت  قد  لمعاملا  حكا  لإسلامية من  لشريعة  مقصد تقليل في 
لى  لخصوما لتوث ق بالرهنكالدعو   ، لإشها لديو لكتابة،   .(2)في 

                                                 

لما   (1) قم  6ي نظر:  بي  لأ لتوجيه   .1997ما  20لمؤ في  07-97من 
(2)  ، لإس»لطاهر بن عاشو لشريعة  ، ه1421، 2، «لاميةمقاصد  لأ لنفائس،    ،

473. 
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140 لمبيع  لخامس:   لانترنتعبر شبكة لفصل 

لتي تتعل   لمسائل  لفصل لبحث بعض   لانترنتبر ق بالمبيع عسيخصص هذ 
سة، لتي قد ت   لد شكالا فقهية تستدعي  بعة مباحث ثير  لك من خلا 

 :كما يلي
: يخص     لأ لتي تتم  تحق   ص للبحث فيلمبحث  لبيع  لتقابض في عقو   ق 

 .لانترنتعبر 
لمتعل     لثاني: يتعر للمسائل  لحاسوبية قة بلمبحث  لتطبيقا   ما بيع 
لتنفيذيةلف  المي عر ب لحاسوبية   .ا 

لثالث: يخص     لمتعل  ص لمبحث  لمو لمصن  ببيع  قةللمسائل   ، لمقر فا 
ية لبصر لحاسوبية في كونها  ،لسمعية  لتطبيقا  حاسوبية ا ملف  لتي تتمي ز عن 

 .غير تنفيذية
بع: يتعر   لر لمبحث  . لأحكا    لنطاقا سما   بيع 
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141 :ل بحثلم لتقابض في عقو  أ  لانترنتتحقق 

ثا   لصحيح  لبَيْع  بر عقد  هم ها ينتج عن  لمبيْع،  :من  لمشتر   يستلم 
لناتج عن تما  لالتز  هو  لفعل هو ما ي عر بالتقابض  هذ  لثمن،  لبائع  يستلم 

لبَيْع. لقبو لإيجالعقد بحصو   بين طرفي عقد 
ه قَبْض   لقبض   لبَْسط، ي قا قَبََضه يَْقب ض  للغة خ لا   ا في م  ، (1)افي 

لتلاصطلا فهو  لتمك ن من  لشي  له حيا  صر  فيه، سو كا مم ا يمكن تنا
لعوفالت ،لاباليد   لمتعاقدين   .(2)قابض  يأخذ كل  من 

لأساسي للمتعاقدين  لمقصد  لقبض  يعد   ن     لأغايتهما   لبَيْع لبائع  لى  ما لجأ 
، كما    ن   لحاجته للنقو لسلعة.لبائع  لى  لعقد حاجته  بر  لى  فعه   ما 

لمبرمة عبر  لبَيْع  لمتعاقدين في عقو  شكالا كثير  لانترنتيفر تباعد 
لقبض، منها ما هو متعل   منها ما هو متعل  في موضو  لثمن،  بتسليم  ق  ق  بقبض 

لسلع(.  لمعقو عليه )
لمبرمة عبر  نظر  لبَيْع  ما ي مي  ز هذ  بين متباعدين فإ   تتم   لانترنتل كو عقو 

لتي تتم   لبَيْع  يقة تقليدية لعقو عن غيرها من عقو  لسلعة  ؛بطر هو   تسليم 
يلة تقد  بمئا  للمشتر يتم   لغالب طو ، بل بعد نقلها مسافة تكو في  لكيلومتر

خر لبائع في قا  لمشتر في قا  ، فقد يكو  لكيلومتر لا   ،قد تتجا 
                                                 

(1) ، لعر»بن منظو  .213  7، «لسا 
لفقهية،  (2)  .4626  2لموسوعة 
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لسلعة للمشتر طالما   142 لخصوصية فقد ت طر مسألة تأخير تسليم   نظر  لهذ 

حد. لبائع لا يجمعهما مكا   لمشتر 
لسلع غير  نظر  ية  لما لسلع  لقبض بين  يةللاختلا في   سو يتم   ؛لما

، لتقابض لكل نو على ح   شكالاسة  لك سو يتطر  د  في سبيل 
لأ   لى لمطلب  لمبحث  لتقابضتحق   مسألة من هذ  لمبيع سلعة في  ق  حالة كو 

ية لإشكالا غير ما لثاني لبحث  لمطلب  ص  لتقابض قة بتحق  لمتعل  ، فيما يخص  ق 
ية. لما لسلع   في 

لألمط يةلب  لمبيع سلعة غير ما  : حالة كو 
لا   لمتعاقدين  لرغم من تباعد  لتي ت بر  قسم ا كبير    على  لبَيْع  من عقو 

يق  لثمن، بل يكو مباشر بعد يتم  فيه  لانترنتعن طر ستيفا  لمبيْع فو  بعد  تسليم 
لتي يتم   لحالا  لعقد في  لثمن ع بر   هنا لا ي طر    ،لانترنتبر فيها تسديد 

إن   لقبض،  لقبض.شكا في تأخير  لإشكا في كيفي ة تحق ق   ما ي طر 
لأمر يتعل   لحالةق  هي مبيْعا لا ج  بالس في هذ  ية  لما ر لها، لع غير 

لسلع  لةلتي ت شكل قسط ا كبير  من  بي ة،  لانترنتعبر  لمتد لحاسو كالتطبيقا 
لفيديو.ل كتب  فلا  لصوتي ة،  لتسجيلا   ، لصو نية،   لإل كتر

لسلع في كونها عبا عن ملف   ستغلاها عن تَشتر هذ  ا حاسوبي ة ي مكن 
سيب ني ة كالحو لإل كتر لأجهز  يق  َ َ بتطبيقا  ،طر لمز ني ة  لإل كتر لأجهز   

لملف   ستغلا هذ  اقا على  لنق َ تف  لقا على قر ا كالهو لأجهز  لة، 
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143 .ملف   لصو لصو  لفيديو   ا 

لملف   قمي ة نظر  ل كو  لأساسية عبا عن تسجيلا  لحاسوبية في بنيتها  ا 
بي ة()سلسلة بيانا تتكو   مو حاسو قت   فإ   ؛ من  نقلها لا يستغر  ا نسخها 

ي   يلا،  يق طو ل لانترنتمكن عن طر لى حاسوبه في  ي  َحم  ل  لسلع  مشتر هذ 
.  لحظا

لية تتم   يقة  ها بطر بسط صو لتحميل في  لبائع  ؛عملية  حيث يقو حاسو 
لملف   لذ  بقر  لمشتر  لى حاسو  لبيانا ت باع ا  سا  لأصلي ثم يقو بإ

لملف   لمشتر قد تلق ى ،لأصلي يقو ببنا نسخة عن  لتحميل يكو   عند نهاية 
.  نسخة  قابلة للاستغلا

 َ لذ ت لمشتر  ى ن  عليه يكو  لملف  لق  لمبيْع،  سخة  من  ستلم  لحاسوبي قد 
لتقابض لقو بتحق ق  عليه يلز  مه،  ف َى بالتز لبائع قد  حسب  بذلك يكو 

لفقها لتقابض ؛صطلا  لمشترتحق   لأ   لت ق بتمكين  لش ي  من  صر  في 
ف  سليمة   للمشتر عند حصوله على نسخة   تحق قلتمكين  ي حالتنا هذ فإ  حائل، 

لملف   قابلة    لحاسوبي. للاستغلا من 
 َ خر قد ي لبائع ن سَ من جهة  لا يطلب طر  خ ا تجريبي ة من تطبيق حاسوبي 

م   مقابلا   لتجريبي ة  لتطبيقا  لمها  ا  تكو محد  لتحميلها، ل كن  هذ  في 
ها تحتا للتحديث  ن    ، مني ة محد  لعمل بعد مد   لتي تقو بها،  تتوق ف عن 

يق  سا لانترنتعن طر لفير مج مضا   لتطبيقا  ،ي ا كبر تكو هذ 
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144 ل لكامل، ل كن لا يستطيع  لتطبيق  لحجم مع  لعا مطابقة في  مستعمل لتجريبية في 

لا   لتطبيق لانترنتا عبر بتفعيلهلاستفا منها  فع ثمن   .(1)بعد 
لتجريبي  يتم   لتطبيق  لثمن، حيث يقو  فع  لية بعد  يقة  لتفعيل بطر

يق  لبائع عن طر لتحق  لانترنتبالاتصا مع حاسو  عند  لك يقو ،  ق من 
هنا كذلك لبائع  لكامل للتطبيق،  لاستخد  لذ كا يحو   لعائق  برفع 

لقو لمشتر من  لز  ن  لعائق يكو قد مك  فع  لبائع عندما  لتقابض لأ   بتحق ق 
، قا  لفقها ْ : »لكاسانيلمبيْع كما قر   َ َه وَ  خَل  ي  لت َ َ خْل يَة ،  لت َ لْقَبْض  ع نْدَنَا ه وَ  َ

خَل  يَ  َيْنَ ل ي  ع  ب  ِ َيْنَ ل بَائ ب َ ن  ل رَفْع  م ْشتَر  ب  ل مَبيع   َمَك َ َت َجْه  ي َائ ل  بَيْنَه مَا عَلَى  م ْشتَر  م ْن ل ح
صَر ُ  ف يه  فَي ْجعَل   ع ل لت َ  ِ لْم بَائ َ  ، ا لَه  م سَل  م ا ل لْمَب يع   .(2)«ْشتَر  قَاب ض 

لك لبَيْع عبر  لذ ي ستخلص من  لتي يكو فيها  لانترنتن ه في عقو 
يةلمبيْع سلعة غير م تحق   ؛ا لتقابض  لثمن لأ فإ   ستيفا  لعقد  بر  ق فو  بعد 

لمبيْع لمشتر من  ستلامه للثمن ي مَك  ن  لك سو بحصو تحق   ،لبائع بعد  ق 
لملف   لنسخة بلأصلي،   لمشتر على نسخة قابلة للاستغلا من  لعائق عن  رفع 

ي  تصير نسخة كاملة قابلة للاسلمحد ف  ، َ تغلا ا حكمي ا للمبيع. د ُ ع  لك قبض 
لحكمي قد  لتقابض  لمنعقد قر  عتبا  لي  لد لإسلامي  لفقه   مجلس مجمع 

: لد ، فقد جا في قر هذ  لسا  في  مؤتمر 
                                                 

يج لمبيعاتها. (1) يقة للتر لطر لشركا لهذ   تلجأ 
لصنائع»لكاساني، ( 2) ئع   .244، 5، «بد
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145 لسا    » لمنعقد في  مؤتمر  لي  لد لإسلامي  لفقه  مجلس مجمع 

يةفي  بجد   لسعو لعربية  فق 1410 شعبا 23-17من  لممل كة  لمو  ،14   20 
: 1990ما  لمجمع بخصو موضو لى  لو  لبحو  طلاعه على  بعد   ،

بخاص    ، لقبض: صو لتي " ستماعه للمناقشا  حكامها "،  لمستجد منها،  ة 
 لي: ما ي حوله، قر  

ي الا : قب   لأمو كما يكو حس  لو  ض  لكيل   لأخذ باليد،   في حالة 
تحق   لقابض،  لى حو  يل  لتحو لنقل    ، لطعا حكم افي  عتبا   بالتخلية مع  ق 

لتصر  لتمكين م ان  لقبض حس ً لو لم يوجد  لأشيا  ،  تختلف كيفية قبض 
لأعر  بحسب حالها اختلا   .(1)«لها فيما يكو قبض 

ية مطلبل لمبيع سلعة ما  لثاني: حالة كو 
لتي لها ج  تتعل   ية،  لما لحالة بالسلع  بما   ق هذ   ، لمبرمة عبر  ر لبَيْع  عقو 

لبَيْع  يتم  ز بكونها عقو  بين متباعدين فإن  تتمي   لانترنت نقل  ه يتعين لإتما صفقة 
لمشتر لى  تحق   لسلعة  لانتقا للسلعة هو صفة ت مي  ز كل  حت ى  هذ  لتقابض،  ق 

لتي تتم   ية  لما لسلع  لمشتر لم يكن ليلجأ للتعاقد عبر  ؛لانترنتعبر  ب يو  لك   
ها قريبة منه بحيث يمكن  ينتق   لانترنت لتي يريد شر لسلعة  جد  لى  ما  ل 

يستلمها مباشر  محل   .بَيْعها    عنا
لشر عبر  خر يوف  ر  لتنق  لى ع لانترنتمن جهة  يف  لى لزبو مصا ل 

                                                 

(1)   ، لسا لعد  لمجمع،   .453  1مجل ة 
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146 كز  لتجو   ،لتسو مر لوقت في  ضاعة  لاختيا  لى محل    من محل  يغنيه عن 

ها سعا لمفاضلة بين  لتي ي   ،لسلع  لسلعة  ا يجعل ريدها خا بلد مم  بما كانت 
قتنائها عبر  لى  قل  لانترنتلجو   كلفة بكثير. ، 

لتي تتم   لبَيْع  همية بالغة في عمليا  لسلع  . لانترنتعبر  تكتسي عملية نقل 
لتي ت سو   سلع ا عبر  لشركا  غلب  لنقل على تقليص مد   لانترنتتحر   

لت أمين لضما  لى  لشركا  تلجأ بعض  لبائع.  لسلع حت ى يتسلمها  لمحافظة على 
تتع  سلا لسلع، بل  لسلعة. مة  لمشتر  لم تصله  يض  لشركا بتعو هد بعض 

حت   لإجر حت ى تحافظ على سمعتها  لشركا لهذ   بيْعاتها.ر مَ ى لا تتأث  تلجأ 
لى    لإشا  لشر عبر  تجد  بعد عقد صفقة  لا   لا تتم   لانترنتجلسة 

لبَيْع لاقتر بين عقد  هذ  لمتعل   لنقل،  لمبيْع يعتبر كذلك لعقد  ق بعملية نقل 
لبَيْع عبر  لمميز لعقو  لخصائص   .لانترنتمن 

لتي تتم   إ   لبَيْع  مامه مسألت لانترنتعبر  لناظر في عقو   اقد ت طر 
لى: تتعل   بما   اقتمتعل   لأ لثانية: تتعل  كر سابق ا,  لمبيْع،  لتأخير في تسليم  ق ق بحكم 

لبَيْع م  بصح   بر عقد  خر.ة   قترن ا مع عقد 
لمبيعلأ فرل لتأخير في تسليم   : حكم 

لمبيْع عبر     لمتعاقدين لانترنتتأخير تسليم  هو  ،ي عد  نتيجة حتمية لتباعد 
لصو شبيه  مر  لعقد بهذ  لف(ا بصو يجعل من  لس   لم ) لس   ل  عقد  لذ ي عَج َ

لثم ي  فيه  لمبيْعؤخ ر ن  ية عبر  ،فيه تسليم  لما لسلع  ، ضمن لانترنتفهل ت صن ف بيو 
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147 لك فلا بد   لم؟ فإ كا  لس َ لك    بيو  لم،  لس َ حكا  لم  تجر عليه  له  لس  

هو كما نص  خاص  ل هحكام لمعدلفقها م   ة،  لنبي (1)ستثنى من بَيْع  جا  قد   ،
لل   ه عليه  ليهسل  صل ى  لنا  بط ،م لحاجة  ضع له ضو لل   ه عليه  ،ل كن ه  قا صل ى 

جل معلو »سلم:  لى   ، سلف في شي ففي كيل معلو لى من   ، ،  معلو
جل معلو َ»(2). 

لا   لتكييف  لى صح ة هذ  لأ لذ يتبا للوهلة  لتدقيق  غم    ن ه بعد 
ية عبر  لما لسلع  لك يتبي   لانترنتفي صو بَيْع  لس لم  ن ه لا يند ضمن بيو  ن 

لسلم،  لعقد كما في بيو  لمبيْع ليس من موجبا  إن ما ناتج عن   تأجيل تسليم 
لتعاقد بين متباع  دين.طبيْعة 

لمعلو  لبيولقبض ليس شرط     من  نعقا  مها، فتأخ   ،ا في  ر لا في لز
لا ي  لا ي  لقبض  لا  بطلها،  لعقد  لقبض في مجلس  لطعا  شتر  لصر  بيع  في 

 .(3)بالطعا
                                                 

بن نجيم، ي   (1) لنظائر»نظر:  ، ه1419، 1، «لأشبا  لعلمية، بير ل كتب    ،78. 
لشاطبي،  فقا»   ية، ه1417، 1، «لمو لسعو  ، بن عفا   ،2 ،27. 

لطوفي،   ضة»   لر  .329، 3،  «شر مختصر 
 ، بن بد حمد»   لإما  لى مذهب  لرساه1401، 2، «لمدخل  ، ، مؤسسة  لة، بير

314. 
قملبخا  (2) ، حديث  لسلم في  معلو لسلم، با   . 2240، كتا 
(3)  ، لوها لمكرمة، «لمعونة»لقاضي عبد  ية، مكة  لتجا لمكتبة   ،973. 
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148 لبَيْع عبر    ثم  ما فرضته ظر إن   لانترنتلتأجيل ليس مقصو  في 

لس َ  َ لشبكة، عكس عقو  تتحق  ل لتأجيل مقصو  لذ م حيث  لبائع  ق به مصلحة 
لما ل كن   ؛هيستغل   لى   لمنتج لا يكو جاهز  للت سليم. كأ يكو في حاجة 

جا  نيمعدنا بن جلقد  لزهر لفر بقوله:  عا  لسلعة في »في توضيح هذ 
قع ليست مؤج   إن  لو لعقد،  لتعاقد عبر لة بموجب  ما هو تأجيل ناتج عن طبيْعة 

لعالمية، لأ   لعقد بينهما ليس سو مجلس   لتعاقد يتم   لشبكة  مجلس   ابين غائبين، 
ي ً  ي  اعتبا لسلعة،  مسا  لتعاقد  في  ليس للبائع بمجر  لمشتر ،  مكن 

لمتعاقدين ستلامها مباشر جة عن   لخا ئق  لعو  .(1)«لولا تلك 
مر بَيْع سلعته غالب ا قبل  لمتأمل يلحظ      »يضيف:  لبائع ينتهي من 

ن   هذ يعني  حدها،  لمشتر  لمتاحة ليختا  لشحن  سائل  ما عقدين لبد بذكر  نا 
ضحبقيمتين،  هو  لشحن ،حدهما للسلعة،  لانتقا ،  بمجر  لآخر لوسيلة   

لشحن ي   سائل  لجهة للاختيا بين  لمشتر في حا كما لو كا يتفا مع  صبح 
 .(2)«لمرسلة

لبَيْعلتأخير ليس م   عليه فإ   لمبيْع  ،تضمن ا في عقد  م  فالبائع يكو قد َسل َ
سطة شر  لمبيْع بو ستلم  لبائع يكو قد  لعقد،  بر  لشحن للبائع مباشر بعد  كة 

ية عبر  لتي تكو نائبة   لما لسلع  لصحيح لبَيْع  لتكييف  بذلك يكو  عنه، 
                                                 

ني،  (1) لزهر لإسلامي»عدنا بن جمعا  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا   .350، «حكا 
لسابق (2)  .351، لمرجع 
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149 لبَيْع عام  ن   لانترنت حكا عقد  هو بذلك بعيد  ه عقد بَيْع مطلق تجر عليه  عن  ة 

لم لس    .عقد 
لبَيْع مع  ل كن   جتما عقد  لشحن يطر مسألة  لسلع بعقد  قتر عقد بَيْع 

خر قد ي  عقد  شكالا  فقهي   ،  لاجتما  جتماعها ثير هذ  ح   لعقو لا يَص  ا فبعض 
جتماعها قد ي   خر لأ   لفقه.مع عقو  لمحظو كما هو مبسو في كتب   وقع في 

لالتبا مم   لبائعة هي من  هناا يزيد  لشركة  جو حالا كثير تكو  هو 
، فمايتول   لمشتر لى  لسلعة  لتعاقد؟مد صح   ى عملية نقل   ة هذ 

لمبيع. لفر لمتعلق بنقل  لعقد  لبيع  لجمع بين عقد   لثاني: 
لعقو مع بعضها تصر   جتما بعض  لى محظو ينتج عن  فا مالية تؤ 

سلم:  لل   ه عليه  لقر لقوله صل ى  لبَيْع  جتما  بيع »شرعي كما في  لا يحل ُ سلف 
بح ما لم يضمن  ،في بيع  لا شرطا  قد حا (1)«لا بيع ما ليس عند  ،لا   .

لعق لفقها حصر هذ  ع  مَعَ »بقوله: و بعض  ة  يَجْمَع هَا قَوْل َك ل لَا َيجْتَمِ  ت َ بَيْع  ع ق و  س 
و   لن ُ َ ر كَة   لش  ين  ل لش َ َ لْم يم  ل لْم سَاقَا   َ  ، رْ  ا  ل لص َ لص َ َ ، فَاْلج يم   ْلجَعَالَة   ق   ج ص ُ م شَن َ

                                                 

، حديث (1) لرجل يبيع ما ليس عند ،  با  لبيو سكت عنه، كتا   بو    3504 ,
قا  هية بيع ما ليس «هذ حديث حسن صحيح»لترمذ  ،  با ما جا في كر لبيو ، كتا 

قم  ، حديث  لبائع، 1234عند لبيع، با بيع ما ليس عند  ، كتا  لصغر لسنن  لنسائي في   ,
قم  قم4611حديث  لكتابة، حديث  لعتق، با  ، كتا  بن حبا لحاكم في 4321,   .

قا  لمسلمين صحيح»مستدكه  ئم ة  لذهبي، كتا «هذ حديث على شر جملة من  فقه   ،
قم   ،  .2185لبيو
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150 حْكَ  َ َ  ل تََضا    لْقَا  ل لْق ر َ  ، حْكَا  ل لن  كَا  َ َ  .(1)«بَيْع  ل ام هَا 

فيقد بي َن  لتحريم بقوله:  لفرفي  لقر لس  ر ُ ف ي»جه  َ َ ل َ   ْ َ ل فَر ع ق و
يق   بَات هَا ب طَر  يل  ح ْكمَت هَا ف ي م سَب َ ْسبَا  ل اْشت مَال هَا عَلَى َتحْص  ْي   ،م نَاَسبَة  ل َ لش َ ح د  ل َ َ  و

ح د  لَا ي نَاس ب  ل ب ال اْعت بَا   َ ٌ لَا يَجْمَع ه مَا عَْقد  ل و يْن  فَك ل ُ عَْقدَيْن  بَيْنَه مَا تََضا  م تََضا َ
ح د   تْ  ،َ ْختَص َ َل ذَل َك  ل َت ي لَا َيج و  ل ف َ  ل ْجت مَاع هَا مَعَ ع ق و   جَا خ لَا   ،بَيْع  كَاْلإ   ب 

َل َك ي نَاف يجل جَهَالَة  ف ي عَمَل  ل   ز جعَالَة  ل لل َ جَا ،بَيْعَ ل عَالَة   ْلإ  ة  عَلَى نَْفي  َ َ    مَبْن ي َ
ْلجَهَالَة  ل َ   َ َ  ،غَر َل َك م و لْبَيْع  ل تََضا  ه مَا ف ي ،ق  ل لْبَيْع  ف  َ َ لن  كَا   ع   م كَايَسَة  ل َلَا َيجْتَمِ 

َ  ل ف ي لْم  ب الْم  م عَو َ ل ع و َ لن  كَا   ة  ف يسَاَمحَة  ف ي  ، ل شَاح َ َضا ُ لت َ بَيْع  فَحََصَل 
ْمت نَا   َ ْشد يد   لت َ رْ  مَبْن ي ٌ عَلَى  لص َ َ  ف يل َ َ  لَا ت ْشتَر م و  َكث ير ُ َ ْأخ ير   لت َ َ بَيْع  ل خ يَا  

َ ل فََضا َ  رْ لص َ لْم ،بَيْع   َ َ َ  ف يه مَا سَاقَا لْق ر َل َك م َضا ٌ ل َ َ ْلجَهَالَة  كَاْلجَعَالَة   َ   َ غَر
َ صَرْ  غَيْر   ،ل لْبَيْع   ْقدَيْن  ب اْلآخَر  م ْن غَيْر  قَبْض  فَه و لن َ حَد   َ ر كَة  ف يهَا صَرْ   لش َ َ
ر كَة  م خَالَفَة   ،نَاج ز   لش َ َ ل َف ي  لْبَيْع  عَل َ َمَا لَا  ،ُأص و  فَه مَا م تََضا َ  ل فْق  ى َأْصل  

َجْه  ل تََضا َ ف يه  َيج و  جَمْع ه  مَعَ  ْ  ل بَيْع  فَهَذَ   . (2)«فَر
سل   لشاطبيل من جهته عل   لل   ه عليه  لنبي صل ى  لسلف، نهي  لبَيْع  م عن 

َ ل لْبَيْع  يَْقتَض ي»بقوله:  لْم م غَابَنَة لَف  يَْقتَض يَ لس َ َبَا   َ ل كَايَسَةَ،  مَا لس َ َ  َ َمَة م كَا
لََف  لس َ خََل  َ ْجتَمَعَا   َ َ، فَإ  ْحسَا ْلإ  ل َذ  ف يل َ لَف  عَْن ل مَعْنَى  لس َ  َ َ ؛ فَخَر بَيْع 

                                                 

(1)   ، لجليل»لحط ا هب   .145، 6، «مو
في،  (2) ل كه1418، 1، «لفر»لقر   ، ، لعلمية، بير  .261، 3تب 
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151 ْصل ه   َ»(1). 

لعربيقا  َ »: لموطأفي شر  بن  َ ي َ ت َ  ب  ك َ ر َ ع َ سَ َ  بَيْع   نْ عَ  ي  هْ لن َ  يث  د  ى حَ ل  ف  ل
َ  ل  صْ َ  َ ك  لمال    و  ص  ُ  نْ م   يع  د  ب َ ه  ي ة  ْ دَ قْ عَ  َل  ك    َ َ  و َ  ن  ي َ ي َ صْ َ    ا َ ضَ ت َ ف ا  َ ي َ ت َ ن م ا كْ ح   ا  ضَ اق
 َ لبَيْع  ل  صْ ما، َ ه  ماع  ت  جْ  و  ج  ه لا يَ إن  ف َ لسَ   ه  َ ف  ل َ ، ف َ ك َ ر َ  ه  ب َ ع ْ ل َ ه ف  ي َ  يع  ي جم ، ه  قْ لف   ل  ائ  سَ م
َ  نْ م  َ  َ ذَ ه لب   َ لج ْ ا  َ  ع  م ْ ب َ  نَ ي َ  د  قْ لع َ ز  لجائ   ب  ج  لو ْ م  ،  َ ج  َ  بَيْع   ه  ل  ث َ ع َ ة  ال  ، َ َ    يد  ز  ي َ ع ى ل
َ لع   دَ حَ   َ َ  كَ ل َ   ْ ضَ و لج  ف   ن  ي َ ي  َ ع ْ مَ  ة  ال َ و  ه  ج َ  ْ  و  ج  لا يَ ،  َ ك  ي َ ل  عْ مَ  و َ كَ  ْ  ه  إن َ وم ا، ف  ا
َ ا خَ وم  ل  عْ مَ  َ  نْ عَ  َ ر َ  ل  عْ لج   ا  ب َ ب   قَ حَ لت َ لإجَ  ا  ب مْ   ا  ، َ ْ لا ت   كَ ل َ   ا  ث َ ح  . (2)«ىص

يه حم  قد حا  مو ثلاثة: انز لعقو في  جتما  بط حظر   حصر ضو
لجمع بينهما محل         نهي في نص شرعي. لا :  يكو 
.لجمع توس  :  يترتب على ثاني ا   لى ما هو محظو  ل بما هو مشر 
ضع ااثالث     ين  لعقد متضا  .(3)امتناقضين حكم   :  يكو 

لى حالة  لسلع عبر بالرجو  لبَيْع قد يرتبط     نيتبي   لانترنتببَيْع  عقد 
لمشتر فعلا   لى  لمبيْع  لبائع بنقل  خر يلتز بموجبه  فما هو تكييف هذ  ،بعقد 

لعقدين؟. لجمع بين هذين  ما حكم هذ  ؟،   لصو
                                                 

فقا»لشاطبي،  (1)  .478، 3، «لمو
لعربي،  (2)  .843، «لقبس»بن 
(3)  ، يه حم ا نما منها»ي نظر: نز بطها  لمستجد ضو لإسلامي، عد «لعقو  لفقه  ، مجل ة مجمع 

10. 
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152 لشحن    لذ تلتز بموجبه شركة  لأقر للعقد  لبائع بنقل  ،لتكييف   

لك    كالة بأجر  عتبا  لبائع هو  لى  لنقل هو  لمبيْع  لمشتر على صفقة  فقة  مو
لمشتر لمن يتول   لسلعة بمثابة توكيل من  لسلع ى عملية توصيل نقل  جد  من مكا تو

لمشتر لذ يختا  لمكا  لى  لبائع  خد  ،لد  لنقل تعتبر منفعة يجو  خدمة 
 لأجر مقابلها.

جا لنقل  عتبا خدمة  لبَيْع فإن   ؛على  قتر بعقد  لذ  لثاني  لعقد   ههي 
لك بنا  على  لمال كييمكن تصحيح  لبَيْع عند  لإجا  لجمع بين  في  (1)ةجو 

للقو  ية عن (2)شافعيلإما  في  حمد،   .(3) لإما 
جتما م   لك بوجو فيعل   (4)لبيععقد  لإجاعقد ا من قا بمنع  ل 

لتضا فيما يلي:  لاختلا 
هو م   -1  ، لإجا لتأقيت في   بطل للبَيْع.شتر 
َ لإج -2 َ ا تنفسخ بالت لبَيْع.ل لقبض    ف بعد 
لمبيْع ي   -3 لإجا بخلافه.ضمن بمجر    لبَيْع،    

                                                 

في،  (1) لقر لإسلامي، بي1،1994، «لذخير»ي نظر:  لغر    ، ،  .415، 5ر
(2)  ، ل كبير»لما  .246، 6، «لحا 
 .162، 6، «لفر»بن مفلح،  (3)
(4 ) ، لما حمد، ي نظر:  لإما  ية عن   لشافعي  ل كبير»في قو للإما  ، 6، «لحا 

بن مفلح، 246  .162، 6، «لفر»؛ 
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153 لقو فإ  حت   لانترنتحال ى على هذ  لبيع عبر  لنقل بعقد  جتما عقد   ة 

لبَيْع مع لمنع فالمتمع  حالا  لا تند ضمن جتما  لتي يظهر فيها  ل كيفية  ن في 
لعقدين م  ي  لإجا يتب لك   ن له   لأ   نفصلين  لبَيْع م  لعقد  هو عقد   ستقل   

لثاني لعقد  لنقل(، تمام ا عن  لتي ي   )عقد  لحظة  لك جلي ا عند  فق فيها يظهر  و
لذ يقد   لعر  لبائعلمشتر على  فق"ضغطه على  ،  عند مه  حيث  "مو

لبَيْع قد تم   لاكل   يكو عقد  لمبيْع  يتم   ي ا،  لتعاقد على نقل  لى مرحلة  لمشتر  نقل 
لك جلي ً  يظهر   ، لشر نتهائه من صفقة  لتي ت طر كذلك ا لى بعد  لخيا  في 

ر  سعالمامه بخصو ط  لمتوفر  لمشتر كل   شحن  ل  حد منها، فقد ي فض 
لجو مثلا   لشحن  يقة  لمرحلبالتالي فإن   ،طر  ة يقو بالتفا على عقد ه في هذ 

لبَيْع. مستقل    جديد   عن عقد 
لحالةلأمر في  عليه فإ   هذ لا يطر    هذ   لا يعد تتابع عقدين، 

لفقهية.  لناحية   شكا من 
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154 لحاسوبيةلثانيلمبحث  لتطبيقا   لانترنتعبر  : بيع 

لتعر   للأ   لمبحث في سبق  ت تم  لحاسوبية،  الملف  ل فصل من هذ 
لى    قمية )سلسلة بيانا تتكو   لإشا  لأساسية عبا عن تسجيلا   بنيتها 

مو حاسوبية(  .(1) من 
لمبيْع عبر  ي    لانترنتكما قد سبق بيا  تسليم  لثمن ا يكو فو في بعد تسديد 

بي    المبيْع ملف    فيها كولتي يحالة ل لحاحاسو ل كتب ا كالتطبيقا  سوبية، 
لفيديو. فلا  لصوتية،  لتسجيلا   ، لصو نية،   لإل كتر

لملف  نظر   لحاسوبية عن غيرها من  لتطبيقا  ، فسو  لما تمتا به  ا
ستها بشكل مستقل   لمبحثص هذ يخص   لك سيلد في سيبل  لمطلبعر  ت،    
يف لأ   لحاسوبية، ب للتعر  لثاني لأحكا بَيْعها. لمطلب عر  تي التطبيقا 

بيا قيمتها  لحاسوبية  يف بالتطبيقا  لتعر  : لأ  لمطلب 
لملف   لحاسوبية عن غيرها من  لتطبيقا  بي  تختلف  لحاسو لأخر في ا  ة 

لقيا بمها   تها على  لتي جعلتها تتمي  محد   قد لحاسوبية  لتطبيقا  ز ، فما هي حقيقة 
لملف  عن غير ؟،ا ها من  لأخر تفاثر لميز  هل لهذ لحاسوبية  قيمتها  في 
 لمالية؟

                                                 

 .130ي نظر: ( 1)
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155 لحاسوبية يف بالتطبيقا  لتعر  : لأ  لفر 

َ  ي   لحاسوبيعر سيط تخزين ت  معلوما مخز   مجموعة هبأن   لتطبيق  ن مك   نة على 
نجا م نةلمستعمل من  ة معي َ  .(1)هَم َ
ن لتي   في سبيل  لمها  ِجا  لحاسوبيع ض  لتحقيقها يقو هذ  لتطبيق 

مع  حاسوبية تطبيقا  لأخير بالتفاعل مع  لحاسوبي  لنظا  خل  خر 
يائية لمستعملين لفيز لمكونا  لى  ولحاس، كما يقو باستغلا  لوصو  جل  من 

جه كمل  لمطلوبة على  لمها   .(2)نجا 
لتطبيقا  لحاسوبيةلملف  لحاسوبية كغيرها من ت عتبر  قمية  ا  تسجيلا 

لا  )سلسلة بيانا تتكو   مو حاسوبية(،  تيا، نف  ا ت  ها تمتا بكونها ملف  ن    من  ذ 
ع د َ سلف ا لتقو بإنجا مها   ُ لملف     محد   قد  لتي عكس  لأخر  لحاسوبية  ا 
تها، خر لقر لى برمجيا   تحتا لتطبيق لعرضها  للتعديل فيها، فالصو تحتا 

لى تطبيقا ت دعى مشغ  ملف   كما    لفيديو تحتا  لفيديو تستطيع قر ا  لا 
لشاشة ملف   لمتعاقبة على  لصو  لصو  ،لفيديو فتعر  لوقت تقر  في نفس 

لشاشة. ضة على  لمعر للقطا  منا مع  لسماعا متز لى   ترسله 
                                                 

 (1) Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P131. 

قم  (2) بي   لأ يخ CEE/91/250لتوجيه  لصا بتا لمتعل ق بالحماية  1991ما  14، 
قم بي  لأ لرسمية للاتحا  لجريد  لحاسوبية،  مج  يخ  122لقانونية للبر  1991-5-17لصا بتا

43. 
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156 لملف   تمي  لبيا مد شكا  لحاسوبية عن غيرها من  لتطبيقا  ا ز 

لشهير  لحاسوبي  لأخر يمكن ضر مثا بالتطبيق   Microsoft)لحاسوبية 

Word )سوفت لتطبيق من طر شركة مايكر عد َ هذ  ُ  (Microsoft) حيث 
لمستعمل  يحر   سطته يستطيع  ، فبو لنصو كما ، نص      ليقو بمها معالجة 

، كما  لصو لرسومية  لأشكا  مش  لهو لنصو  لى   يمكنهيستطيع  يضيف 
لتطبيق تتب   ،نحو   جر تدقيق لغو   لإملائية حيث يستطيع هذ  لأخطا  ع 

لا شك    ، لأخر يا  لمز لعديد من  لى  ضافة  مة،  للا لتصحيحا      قتر 
لتقليدية لتحريرمن جر  كل   لطر  ية   ليد لكتابة  يق   حت ى  ،لنصو عن طر

قنة لر لآلة  لجهد  ؛ستعما  مد   ، لتطبيقا همية مثل هذ  يعر مد 
لذ يوف   لاستعانة بها.لوقت   ر عند 

لمطو   هني للمبرمج ) لحاسوبية نتيجة عمل  لتطبيقا  لذ تكو  يكو ( 
لحاسو كما يكو ية كبير بتقنيا  لتي لم ً م   على  لبرمجة  ا بإحد لغا 

لنسخة  عد  نطلاق   لتنفيذيةيستعملها في  لبرنامج  ا من مجموعة كبير من من 
لتي يستعملها لبرمجة  ية ي  ما   لتعليما بلغة  لمصد لشفر  صطلح عليه 

(Source code)،  ية لمصد لشفر  لتنفيذية  لنسخة  لاختلا بين  لبيا 
لاستعانة بتطبيقلتطبيق ح يقو بتسيير تنقلا  بسيط حاسوبي اسوبي يمكن 

لتنفيذيةلموظفين لنسخة  جهة  في ما يلي صو لو لشفر  ،  يليها جز من 
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157 ية  لتطبيقلمصد لبرمجة Visual BASICبلغة  (1)لهذ  حد لغا    .(2)هي 

 

ج 12سم توضيحي  لتنفيذية لتطبيق تسيير تنق  : صو لو لنسخة  لا هة 
 لموظفين

                                                 

هو يحتو على  هذ (1) لباحث،  عد   كلمة. 4361لتطبيق من 
لعديد من  (2) توجد  لمختلفة،  لحاسوبية  لتطبيقا  نشا  سطتها  مج يتم بو هي بر لبرمجة  لغا 

لبرمجة مثل  لبرمجة فيما بينها  تتوفر كل  لغة على ..,C+, Basic, Pascalلغا  تختلف لغا   ،
لالتز ب ياضية، تعليما يجب  لر لتطبيقا  مجة مفيد لإنشا  لبر في حين تعتبر بعض لغا  ها، 

، ي نظر: لبيانا عد  لموجهة لإ قو لحاسوبية  لتطبيقا  نشا  فضل في  لأخر   تكو  
Charles Steed, «Internet & Computer Terms», P110 
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158

 

 

ية بلغة  13سم توضيحي  لمصد لشفر  للتطبيق  Visual BASIC: جز من 
 لسابق

لحاسوبية  يقو ستعما   في يمكن لمن يرغب  لتطبيقا   تطبيق من 
تتم   لا     لتثبيت لتثبيت عملية بتثبيته بحاسوبه،  يق تشغيل برنامج  لغالب عن طر  في 
(Setup.exe(  )instal.exe)،  لحجم يقو بنسخ هو بد تطبيق صغير 

لمحد  لملف   ماكنها  لى  لرئيسي  لتطبيق  ية لتشغيل  لضر ، ا  لحاسو خل   
لملف   لتشغيلكما يقو بتعديلا على بعض  لرئيسية لنظا  لمستعمل  نليتمك   ؛ا 
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159 يا لاستفا من مز لتطبيق  ستخد  لتثبيت من   .(1)في نهاية عملية 

لمعد  للتثبيت عبا عن ملف   لنسخة  سائط تخزين  ا  تكو  منسوخة على 
لمدمجة لمحل  ي   ؛ CDكالأقر  لتي تبيْع ا مكن لمن يرغب فيها  يشتريها من 

. لأقر لنو من   هذ 
لمعد  كما يمكن  ت لنسخة  ا مضغوطة  للتثبيت عبا عن حزمة ملف  كو 

يق  ،حد حت ى يمكن نقله بسهولة في ملف   تلجأ لانترنت تحميله عن طر  ،
يقة لقل   لطر يقها للتطبيقا  ،ة تكلفتهاشركا كثير لهذ  ا عند تسو خصوص 

لمشتر  ي   ؛لبسيطة لذ يريد مباشرحم  حيث يستطيع  لتطبيق   بإجر صو ل 
لبائعة. لشركة  جد بحاسو  لمتو لأصلية  لنسخة   عن 

لحاسوبية ية للتطبيقا  لإقتصا لقيمة  لثاني:   لفر 
لأحيا ت      لحاسوبية في غالب  لتي ت  لتطبيقا  لسلع  غلى  با بشكل عتبر 

ن  ملف   لك  هني يأخذ من مؤل  ا حاسوبية  لمبرمج( ها نتا عمل  جهد  قت  فه )  ا 
 كبيرين.

لحاسوبية تجن   لتطبيقا  لمطو    د عد قد تتطلب بعض  ين كبير من 
لمبرمج ين( لتي قد تطو مد   ،) لنهائية  لنسخة  لأمو للإصد  ل كثير من   إنفا 

                                                 

لتطب (1) بة في كثير من  يقة متقا لتثبيت طر يقة تثبيتتتخذ عملية  نظر مثلا  طر لحاسوبية،   يقا 

Winamp  ،ند هولمز يفيس  لكMP3»، غا ها  نك تستطيع  عر  كن  ، «! لم 
، ه1420، 1 ، بير لعربية للعلو لد   ،74. 
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160 ها شهو   ، لذلك نجا سنو ها مرتفعة جد  تكو   .سعا

لحاسوبية  لتطبيقا  لى مستو لا يمكن للأفر قد يرتفع سعر بعض 
يين تحم   كمثالعا لك  له،  لعا Unreal Engine تطبيقعلى  هو محر 

 : لحاسوبية سعر لألعا  ير   ،  ما يعا(1) $ 750.000مخصص لتطو
لا شك  كثر )من ست   )  61.740.000 يين   ة ملايير سنتيم!(،  لعا لأفر 
تحم لو سعر   لتي ت   ك فإ  لذل ؛ كهذلن  ص للشركا  لبرنامج مخص  لعا هذ  نتج 

نفقته لشر لبرنامج بعد بَيْعها نسخ الفيديو حيث تستطيع  تسترجع ما  كثير   هذ 
ل للعبة  لتطبيقمن  نتجتها باستعما هذ  لتأكيد تي  يجد  لبيع لم    على ،  عملية 

إن  تشمل كامل  لبرنامج،  قتصر عمحقو  لبيع على   ما  لاستخد لية  خصة 
لتي لا تسمح للمشتر  يقو ب لتنفيذية(  لنسخة  لتطبيق  ) عا نسخه تعديل 

 بيعه للغير.
خر قد يتم   لحاسوبي بصفة   من جهة  لتطبيق  نهائية للمشتر بحيث  بيع 

لجديد بحيث يحق   لمالية للمالك  لحقو  لقيا تنتقل كافة  لت له  بيعه، بنسخ  طبيق 
ستغلاله بأ   لتطبيق  لحالة  شكل   كما يستطيع تعديل  في هذ   ، لأشكا من 

لاستخد كما حصل في صفقة بيع  خصة  على بكثير من بيع  لبيع  يكو سعر 
سوفت Skypeتطبيق سكايب ) شترته شركة مايكر ثة، حيث  لشهير للمحا  )

                                                 

يخ:  (1) لتقنية )م عاين بتا خبا  ص في  لمتخص  لموقع   (2013سبتمبر29ي نظر: 
www.siliconindia.com/news/enterpriseit/10-Most-Expensive-Softwares-in-

the-World-nid-115973-cid-7      



   اانرنت شبكة عر امبيع: اخامس الفصل

 

161 
161 (Microsoft ) كثر من  ،(1)لامليا  8.5بقيمة  2011سنة  748 

ئر ينا جز ئر للسنة  ؛مليا  لجز لتجهيز  نية  بع ميز لذ كا يسا حينها  هو 
 .(2)تها

لموج   غم    لثمن  لغالية  لحاسوبية   هة غالب ا للشركا لا يتم  لتطبيقا 
 ْ لها بَي شر  عبر تد كبير من  عد  يوجد خر  في جانب   هن   لا   ؛لانترنتع ا 

تتمي  لانترنتبَيْعه عبر شبكة  لتطبيقا يتم   لتي ت با ع،  لتطبيقا  بر شبكة ز هذ 
مفيد لانترنت كمثا  ،بكونها تطبيقا سهلة  لمجتمع.  سعة من  ئح  تستهد شر

يق  لتي ت با عن طر لتطبيقا  لنصو تطبيق لانترنتعلى هذ   معالج 
(OfficeSuite Pro 7) لنقاعل تف  لهو لتي تعمل ى  للوحية  سيب  لحو  نظابلة 

يد لتشغيل لتطبيق حيث سج ل (3)ند  ا  َ كثر من مليو عملية شر علم   هذ 
                                                 

(1)  B. Rajesh Kumar, «Mega Mergers and Acquisitions», Palgrave 

Macmillan Publisher, England, 2012,  p111. 

لتجهيز لسنة  (2) لما  3184بنحو  2011حيث ق د  مجمو نفقا  ؛  قم 70مليا  لقانو  من 
فق 1432محر 23لمؤ في  10-13 لمو لمالية لسنة 2010يسمبر 29ه ،  لمتضمن قانو   ،

قم 2011 لرسمية  لجريد   . 19، 2010لسنة 80، 
لتشغيل  (3) يد")"نظا  لمصد مبني على نو لينكس Android ند مفتو  ( هو نظا مجاني 

Linuxا للأجه ساس  م م  قد ص  للوحية، ،  سب  لحو لذكية  تف  للمس كالهو ز  شاشا 
 ي نظر:

 June Jamrich Parsons and Dan Oja,  «Computer Concepts», 2010, Cengage 

Learning, USA, p203. 
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162  .(1)فقط لا 15سعر يبلغ 

لثاني:  لحاسوبية تكييفلمطلب   لتطبيقا 
لتوص   لحاسوبية عبفي سبيل  لتطبيقا  لشرعي لبيع  لحكم  لى   لانترنتر ل 

لأ لمناسب  جديكو من  لتكييف  ص هذ يخص  سلذلك  ،لهالبحث عن 
لحاسوبيةلمطلب لمسأل لتطبيقا   .ة تكييف بيع 

لتطو   لحاسوبية من نتائج  لتطبيقا  لذ عرفته نظر  ل كو  لتقني   
لأخير لعقو  ية في  لحاسوبية ضمن صو  فإ   ؛لبشر لتطبيقا  تكييف بيع 

لتي م لأحكا  لى  ل  لتوص  لبيع ي سه  ل عملية   عليها. تسرعهو من صو 
لتطو   باعتبا    لقانونيو منشأ هذ  لباحثو  لغر فقد حا   هو بلا 

لغر  لقانونيو من في  لباحثو  بيع مناسب لتكييف ضع  لعربعدهم 
لحاسوبية  .لتطبيقا 

لاستفا من  لبغية  لموضو سيتم   ينقانونجهو  لتكي في هذ  ف يبيا 
لحاسوبية لتطبيق  لمطلب لقانوني لبيع  لأ  من هذ  لفر  لتكفي  يف ي، ثم يليه 

لثاني لشرعي لفر    .في 

                                                 

لشركة: (1)  ي نظر موقع 
 http://www.mobisystems.com/mobile/android/category/office-

family/officesuite-professional-7-78.html    يخ 2013-09-30م عاين بتا  
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163 لأ لقانونيلفر  لتكييف   : 

لحاسوبيةتكييف بيع تب حو موضو ع ما ك  بعد تتب   عند فقها  لتطبيقا 
؛ لن ي  يتب لقانو لمناسب للتطبيقا  يةلقانونآ ختلا  لتكييف  حو 

لآل في ما يلي تلخيص   ،لحاسوبية لتي يمكن  تصنف ضمنهذ  بع صو  ، 
 :(1)كما يأتي

لحاسو تكييف تم     1 على  تطبيقا  ية،  لضر لجها  حق  سا لو على 
لحاسو يق بين بيع  لتفر لتكييف لا يمكن  لتطبيقا لأ   ؛هذ   بين بيع 

لر لن يعمل  تطبيقا حاسوبية لتطبيقا  كما    ،لحاسو حسب هذ 
. عملتلن لحاسوبية  جو حاسو لتكييف بأن     نتقد هذ  ه لا يشمل قد 

لك    لحاسوبية،  لتطبيقا  ل جميع  إ كانت لا تشتغل  سيب  بوجو  ا  لحو
لذ ؛تطبيق حاسوبي لتشغيل يطلق عليه هو  لجها فإ   ؛نظا  يستطيع  صاحب 

لحاسو  نظا  لمختلفة  ،تشغيلل يقتني  لتشغيل  نظمة  حد  ثم يقو باقتنا 
                                                 

(1)  ، يقا لانترنت»ي نظر:   عمر خالد  لبيع عبر   .95، «عقد 
لآلي»  يوسف عو غانم،   لحاسب  عد  لقانوني لعقو  ، بحث منشو بمجل ة «لتكييف 

لقانو بجامع ها كلية  لتي تصد لقانونية،  لأبحا  سا  ، لقانو للد لعر  ، ة  قا
لعد2011  ،3 ،47. 

لليل،   بو  لدسوقي  هيم  بر ية»   لفكر لمل كية  حقو  ني  لإل كتر ، منشو ضمن «لنشر 
لمنعقد بمركز  نية(  لإل كتر لحكومة  نية،  لإل كتر لتجا  نية ) لإل كتر لمعاملا  بحا مؤتمر 

بو ظ تيجية،  لإستر لبحو  سا   .156، 2009ما  20-19بي، لإما للد
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164 .8يند  7يندكنظا  لأخر لتشغيل  نظمة   ،  غيرها من 

ن   تم     2 لابتكا يتمتع صاحبها بحق تكييفها على   برها من قبيل 
لبيع،  يمنح ترخيص   لاختر  لتنا عنه بموجب عقد  ا لاستغلاله يحق له 

نتقا   .يجابموجب عقد  لتكييف  لاختر قد لقي هذ   باعتبا  بر 
لصناعيي   تحق  شتر  تكو قابلة للاستغلا  لأمر لا  هذ  لتطبيقا ،  ق في 

لى ن     لحاسوبية لوصو  لحاسو  على غايتها  تيجة مرئية تظهر على شاشة 
صو ت سمع من مكبر لمتصلة بالحاسو ،  على شكل   .لصو 

لحاسوبية فتي   ك      3 لةعقو مقعما تقع عليها ها كذلك بأن   لتطبيقا   ا
لمستعمل ج بإعد تطبيق حاسوبي لفائد  لمبرم  صفا  يتعهد بموجبها  لمو حسب 

لتكييف كونه يشمل جز   .لبهالتي يط لتطبيقا  ابسيط   يؤخذ على هذ  من 
لتي ت   لطلبلحاسوبية  لتطبيقام   ،نجز تحت  يتم  سلف   عد  فت   لحاسوبية ا غالبية   ا 

لمشتر باختيا ما يناسبه من طرحها للبيع  ها.يقو 
لحاسوبية  تكييف قد تم     4 ن  لتطبيقا  لمعلى  فا مثلها ؤل َ ها من قبيل 

لمصن َ  لفنيةمثل  بية  لأ لقضا فا  لفقه  لذ تبنا  لتكييف هو  هذ   ،
لمؤل  قد يين، فنلقانو لحاسوبية من قبيل  لتطبيقا  لمعاصر  نين  لقو فا عتبر 

ئر لذهنية. لجز لمؤل   تم   ففي  لحاسوبية من  لتطبيقا  لتي تحظى بحماية عتبا  فا 
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165 لأمر  قانونية لمؤل  لمتعل   05-03بموجب  لمجاق بحقو  لحقو  قر   ،(1)ف   كما 

لقانو  لاستغلا  بأ  فه ف لمصن  لمؤل   ستغلاحق هذ  شكا  شكل من 
 .(2)منه مالي   لحصو على عائد 
لثاني لشرعيلفر  لتكييف   : 

لذهني باعتبا لعمل  لحاسوبية من نتائج  تكييفها يند  فإ   ،لتطبيقا 
لمعاصر في موضو  لضمن ما بحثه  ية.مالية  لفكر  حقو 

ية لفكر لخفيففها هي كما عرَ   لحقو  شيا  علي  ية تر على  حقو معنو
ية لا ت   إنما ت  حاس  د بمعنو  ، لحو لفكر؛ كالأفكا ة من  د بالعقل 

لمعنو يمثل س   ،عالاختر لطة على شي غير ما هو ثمر فكر صاحب لحق 
حق  لمؤل   لحق  خياله  نشاطه: كحق   فكا علمية،  بتدعه من  ا في لفن   ف فيما 

لفن   ته  حق  مبتكر لصناعية ية،   . (3)لمختر في مخ ترعاته 
لعتبر موضو ي   لفقهية مالية  لنو  ية من  لفكر ، حقو   لم لمعاصر

لقديمت   لمسألة في  ب  طر هذ  لنسخ بحد   ل كولك ما يرجع ،  لم تها  عملية 
لتي  لأ   ؛كبير   امالي   مر   لتشك   ية  ليد لكتابة  ل كتب كا يعتمد على  نسخ 

                                                 

لأمر  4لما  (1) لى عا  19لمؤ في  05-03من  لأ فق 1424جما  لمو يلية  19ه   جو
.2003سنة  لمجا لحقو  لمؤلف   ، يتعل ق بحقو 

لأمر  27لما  (2) لسابق، 05-03من   .لمرجع 
لخفيف،  (3) لإسلامية»علي  لشريعة  ، ه1416، «لمل كية في  لقاهر لعربي،  لفكر    ،14. 
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166 قت   ،جهد  كبير  تتطلب لم يكن مؤل  تستغر  يلا ،  لكتا ي مانع عا  ا طو من  ف 

لى ابه، نسخ كت لنسخ    ضافة  عما  لو  ل كتب حينها كا يشمل ك لفة  ثمن 
م   لمؤل  ا ج  فقط،  قا  بالعلم لا ي      د من صر  ج  ، بل   ف فلم يؤخذ بالحسباهد 

َكَذَل َك جَم يع  ك ت ب  ل بَيْع  : »بن حز هَا  -ع ل و  ل مََصاح ف  جَائ ز ,  ب ي ُ هَا عَرَ ل َأ َ  -َعَجَم ي ُ
 ْ َ لر َ ُ  مَا ه وَ  ن َ ْ ل ل َذ  ي بَا   َ ْلَأ يم  ل كَاغَد   َ لْم دَ ,  َ َ   -ق رَْطا   َل َد  -ْ كَانَْت م ج

ا م َ َ َ ْ كَانَْت عَلَْيهَا فَقَْط.  ه  لَيَْس ج ْسم ال َح لْيَة    .(1)«ع لْم  فَلَا ي بَا ; ل َأن َ
لمطابع عد ب لنسخصبح بالإمكا سحب ظهو  قت  عد كبير من  في 

لا ، قصير لأمو بعد بيع  ل كثير من  لنشر تجني  لطباعة  صبحت  
حد فطرحت  فمؤل   لهل ل ،لتأليف حقومالية مسألة  حينها لنسخ من كتا 

لكتا لحق   صل  با باعتبا  لأ لنشر بجز من   .(2) من تأليفه؟في مطالبة  
لمعاصرين  بحثقد  لتأليفعد من  غلبهم  ،موضو مالية حقو  قا 

يةب لفكر لحقو  لتصر  لتصر  بجو  ،اعتبا مالية  شكا  لك  فيها بكافة   ،
تخريج ا  ، لعا لمرسلة،    عملا  بالعر  لمصالح  لناتجة عن  على  للمفسد 

لتأليف  .(3)لانقطا عن 
                                                 

(1)  ، ، ه1424، 3، «لمحل ى»بن حز لعلمية، بير ل كتب    ،7 ،544. 
يد،  (2) بو  لل   ه  لإسلامية، ي نظر: بكر عبد  لديا  ها في  نتشا تد  لطباعة  يخ  للاطلا على تا
لنو» ، ه1416، 1، «فقه  لرسالة، بير  .103، 2، مؤسسة 
يني،  (3) لد لمقا»ي نظر:   فتحي  لإسلامي  لفقه  لابتكا في  ، مؤسسة ه1401، 2، «حق 

 ،  .126لرسالة، بير
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167 لمن  قرصد قد  لإسلاميمَجْمع  لإسلامي  ف قه  لتعا  لتابع لمنظمة 

يةب يتعل ق لمعنو لعلامَة » :جا فيه (1)الحقو   ، لتجا لع نو   ، لتجا لاسم 
لابتكا حقو     ، لاختر لتأليف،  ية،  صبَح لها في  لتجا ة لأصحابها،  خاص َ

لم عاص ر قيمة مال  ْ لح قو ي عْتَد ُ بها شرع ا، فلا لع ر هذ  لنا لها،  ة م عتَبَر لتمو  ي َ
لاعتد  عليها  .(2)«يجو 

فكا  م   ل لحاسوبية  لتطبيقا  مكن ي   د في صوتجس َ لأصحابها  ا كانت 
عد  فإن  ، لاستفا منها لفكر لمن  لإنتا   عتبر شكلا  ت   هي بذلك ،هاها تدخل في 

                                                                                                                            

يد،   بو  لل   ه  لنو»  بكر عبد   .101، 2، «فقه 
قا،   لز حمد  لإسلامي»  مصطفى  لفقه  لعامة في  لالتز  ية  لى نظر  31، «لمدخل 
لزحيلي،   هبة  لمعاصر»   لمالية  مشق، ه1423، 1، «لمعاملا  لفكر،    ،

594. 
لعثماني،   لمجر»  محمد تقي  لحقو  : «بيع  بحو في قضايا فقهية »، بحث منشو ضمن كتا
مشق، ه1424، 1، «معاصر لقلم،    ،1 ،73  

ني،    لشهر لفقه »  حسين بن معلو  لتأليف في  لاختر  ، 1، «لإسلاميحقو 
، ه1425 يا لر  .270،  طيبة، 

لاسلامي لمعاملا»  محمد عثما شبير،   لفقه  لمعاصر في  ،  ه1427، 2، «لمالية 
  ، لأ  .47لنفائس، 

لفتر من  (1) ل كويت في  لة  لتي ع قد في  لخام سة  ته  لأ  6لى  1في  من جما 
 .ه 1409سنة 

لمجمعمجل   (2) لعد ة   ،5 ،3  2267. 
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168 شكا  عد   ؛لتأليفمن  بي  تطبيق   فيكو من  لا يختلف  ،اا كمن صن ف كتاب  ا حاسو

لا   ل كتب  لحاسوبية عن تصنيف  لتطبيقا  لذ يظهر به ن   عد  لشكل  تا في 
لملف  لتطبيقحيث تتخذ  ؛لتأليف لحاسوبية شكل  لذ ي   ا  مكن لحاسوبي 

، فيما تت   لحاسو سطة جها  َ  خذ ستغلاله بو مكتوبة لنصو لشكل فا لمصن
. لو  على 

قر   ل قد  لحقو معد من  ية عاصرين باعتبا  لتطبيقا لمعد   لفكر  
لمعاصرين لحاسوبية،  لل   ه لرحمن عبدمن هؤلا  لأحكا »في كتابه: لسند بن عبد 

نية لال كتر نيحس، (1)«لفقهية للتعاملا  لشهر حقو »، ين بن معلو 
لإسلامي لفقه  لتأليف في   .(2)«لاختر 

خر فإ   لحاسوبية يتيق   من جهة  لتطبيقا  مر  حصو  ن منلناظر في 
لحاسوبية  كما    ،لمستعملهالمنفعة  لتطبيقا  لة في لعديد من  لعصرلمتد قد  هذ 

لما بالاعتما على نفعتها بجلامظهر  بح  لجهد  لوقت  ختصا  مكن  قد   ،
لتطبيقا  .هذ 

لمحلا   لك تطبيقا تسيير  لأمثلة على  ل كبرمن  ية  لتجا صت لتي قل    
ل لتطبيقا يكفي  ن  حيث  مستخدَمينعد  لاستعانة بهذ  حد ه عند  يقو بائع 

ما  لسلع  لمت  لماسح بتمرير  لح ين بطباعة صل بالحاسو لضوئي  لتطبيق في  ليقو 
                                                 

لسند،  (1) لل   ه  لرحمن بن عبد  نية»عبد  لإل كتر لفقهية للتعاملا   .75، «لأحكا 
ني،  (2) لشهر لإسلامي»حسين بن معلو  لفقه  لتأليف في  لاختر   .95، «حقو 
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169 يا تضم ثمن لمشتر لكل  كل   فاتو بقيمة  لمجمو  لى  ضافة  كما يقو  .يسلعة 

لتطبيق  يعر في    لمخز  يستطيع مستعمل   قت لتطبيق بعمليا تسيير 
لسلع شا لى  ،كم بقي منها بالتفصيل، كم با من  لمتعل  ضافة  لمها  قة لعديد من 

ية. لتجا لعمليا   بتسيير 
َ ا م   ل ،لمنفعة جر   صون ح  يق  ت لتطبيقا لمستعمل بأ ي  هذ   نفقضي 

لحصو عليها، فإن   مكنها تكو قابلة لما  عليه   ، ها هايفيتك لأ ت قَو َ بالما  بأن 
عد َ  مالية حقو   لتصر   تصر  له  ي ،هامملوكة لمن  شكا   .فيها بكافة 

لتطبيق ك  مجا في  يق بين بيع  لتفر لحاسوبية يجد  بيع ل  لتطبيقا  ي ا 
لتعر   يق عند  لتفر لإشا لهذ  قد سبقت  لاستخد فقط،   للقيمة خصة 

لحاسوبية ية للتطبيقا   .(1)لاقتصا
لتطبيق لاختلا بين بيع  خصة  كاملا   ؛نظر   لاستخد سو بين بيع 

. بحث كل   يتم   نفر   نو على 
لثالث لحاسوبي لمطلب  لتطبيق   اكلي : بيع 

لتطبيق ك   لماليةي ا ل  في حالة بيع  لحقو  للمالك  قة بالتطبيقلمتعل   تنتقل جميع 
لجديد  ،لجديد بيعه للغيرحينها يجو للمالك  لتطبيق  ت يقو بنسخ  هذ  عد  ، 

لتي تتم عبر لحالة نا  لبيو   .لانترنتفي 
                                                 

 .145ي نظر،  (1)
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170 قحت    لحاسوبي كل   تعى لو  لتطبيق  لانترنتحالا لبيع  فلا ي طر  ي ا عبر 

لشكلشكا فقهي     لمل كية بصفة  افيه تم  ي  وبي اهلأن   ؛حو بيعها بهذ  نقل 
نهائية للمشتر لبيو ؛كاملة  لأكثر لتي تتعل   عكس  هي   ، لاستخد ق برخص 

لتي تطر فيها ،لانترنتنتشا عبر  لفقهية كما سيتضح في  هي  لإشكالا 
لي. لمطلب  لمو

بع: لر لتطبيق لمطلب  ستخد  خصة   بيع 
لاستخد ففي حالة بيع    لبيعيترت  لذ  إ  خصة   هو تمكين ب على هذ 

ستعما ن   لتطبيقلمشتر من  حد من  له   لا يحق   ،حد  على جها  ؛سخة 
لتطبيق  لاحتفا لنفسه بأكثر من نسخة  ، كما لا يحق  (1)بيعه للغيرلييقو بنسخ  له 

حيان   لترخيص لمد  حتياطية،  غيرها  نة كشهر  معي  ا يكو  لشر  هذ   سنة، 
َ ت   لمشترعر لتطبيق،  على  فقة عليها  قبل تحميل  لمو يطلب منه  في  من خلا 

لبيع  ما ي طلق عليهلاتفاقي لمصاحبة لعقد  لنهائي :ة  لمستخد   تفاقية ترخيص 
(EULA)(2)  تفاقية توض هي  لبيع،  شر عقد   .ح مضمو 

نتشا  تعتبر ه لأكثر  لحالة  لحالةه ،لانترنت عبر ذ  غلب في  معتمدل ي 
لتطبيقا سوفت )ر جكمت متاجر  متجر Microsoft Storeمايكر بل (،  شركة 

(Apple Store)، متج( ر شركة جوجلGoogle Play). 
                                                 

لليل،  (1) بو  لدسوقي  هيم  ية»بر لفكر لمل كية  حقو  ني  لإل كتر  .157، «لنشر 
(2)  EULA  = End-User License Agreement 
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171  : لأ لمقتر بالعقد يةشكاللفر   لشر 

ل كيفية،  لبيع عقد ة صح  فقهي حو  شكا  طر قد ي   لذ ي بر بهذ 
َ لذ لبيع  لتصر  ي لمشتر من  لتطبيق منع  شترلذ في  قع     لو لإجابة  ، 

لإشكا تت   لبيععلى هذ  لمقترنة بعقد  لاتفاقية  لى  لرجو  لتي تنص   ؛ضح بعد 
حة على    ته محل   صر لتطبيق بذ لترخيص  ما محل  إن   ؛لبيع ليس هو  لبيع هو 

حد  .(1)بالاستخد لمستعمل 
لى كو  لإشكا   لتطبيقاقومو بتحميل غالبية من ييرجع سبب هذ 

يق  لتطبيق مجاني ا  بمقابل) لانترنتعن طر تفاقية ر لا يق (؛سو كا 
لنهائي لمستخد  فقة ،ترخيص  لمو قع   إنما يكتفو باختيا   لو بنو هذ  ، 

لتي توض   لمستعمل.لاتفاقية هي  لتطبيق  لمبر بين صاحب  لعقد   ح تفاصيل 
تفاقيةا يوض  مم   ما قامت به شركة  لترخيص بالاستخد ح مد تجاهل بنو 

(PC Pitstop)تفاقية جت في  لنهائي لأحد  ، حيث  لمستخد  ترخيص 
                                                 

سوفت: جا في  (1) لبيع لشركة مايكر لاستخد  قع »شر  لبرنامج، فإنك في  ئك  عند شر
لبرنا لا تشتر  لبرنامج،  ا لاستخد  لمشتر لأمر تشتر ترخيص  مج  لبر خيص  تخضع تر مج نفسه. 

تفاقية  Microsoftمن متجر  ليها بمصطلح " لمشا  لبرنامج،  لمصاحبة لمنتج  لترخيص  لاتفاقية 
لبرنامج لاتفاقية عند تثبيت  شر هذ  فقة على بنو  لمو ،  ي نظر «لترخيص". سي طلب منك 

بط:  لر
http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_eg/displaytermsofuseandsalep

age./ 
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172 ها   ند  تطبيقاتها ب   صل بالشركة على عنو  من يت      يحتو على عبا مفا

شهر قبل مكافأ يستحق   خا    بعة  قد مضت  لشركة   ق  تتل  مالية،   ى 
كثر من متح لتطبيق قد تم   مع    ،صات    .(1)مر 3000يله 

خر حوطر ل كن قد ي   لذ يتضمنه عقد  شكا  لشر  عية هذ  مشر
هد نسخة من  لمشتر من بيع   لذ يقضي بمنع  لحاسوبي،  لتطبيق  بيع 

خر.  لتطبيق لشخص 
لإشكا تكو     جهين:لإجابة على هذ   من 

لأ لوجه    : 
بو ل     لتطبيق م   لز لتطبيق بدلا  عن شر  ستخد  خصة  ختا شر  ا 

لمالية لمقتر بالعقدفق ل م ا  ؛بجميع حقوقه  لشر  ضي بأ  يكو قد ؛على 
بيعه يتعهد لتطبيق  متثالا  لمسلم م  للغير.  بعد نسخ   هللقو طالب بالوفا بالعهد 

ۚ الى: تع ۡفو بٱلۡعقو َ منو  ها ٱل  ذين  قد ن  (2)يَٰأي ُ  مجاهد بن عباقل عن ، 
لمقصو  ،بالعقوغيرهما   لعهو يرحكى  :  لك  بن جر  :قافلإجما على 

                                                 

(1)  George Yijun Tian, «Consumer Protection and IP Abuse Prevention 

under the WTO Framework», a paper in «Consumers In The Information 

Society», Consumers International, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012,  p32. 

لآية (2)  ، لمائد  .1سو 
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173 َ و ما كان  ه  لع  » َ و ي َ ت َ د  عاه َ  ع ْ ل ْ لح   نْ ه م  ي َ َ  ف  ل ْ غ  ، (1)«ر  ي

سل  قد قا صل   لل   ه عليه  لا   شرطا حر   لم»م: ى  طهم، ِ سلمو على شر
ما حل   حر َ  َ لحديث (2)«حلالا،  هذ  لمحدثين على تضعيفه، ،  إ كا جمهو 

لى حتجا ه يصلح للان   لا   هدبالنظر  لشو  .(3)لمتابعا 
قتر بشر  لذ  لبيع  ي فلنهي قد   بأ   قد ي عتَر على تصحيح هذ 
لمقتر بشرعن لسن ة  لك لبيع  ني ما ، من  بي   صل  ى » لطبر لن   عليه  لل   هَ   

                                                 

لعظيم»بن كثير،  (1) لقر  ، ه1419، 1، «تفسير  لعلمية، بير ل كتب    ،3 ،5. 
قا  (2) لترمذ  له «هذ حديث حسن صحيح»خرجه  لل   ه صلى  سو  لأحكا عن  ، كتا 

، لنا لصلح بين  سلم في  لل   ه عليه  لل   ه صلى  سو  كر عن  سلم، با ما  قم  عليه  حديث 
نه حديث  ، 27، 3، 1352 لذهبي  قا  سكت عنه،  لحاكم في مستدكه    .

قم ، حديث  لأحكا سكت عنه في سننه، كتا 4،113، 7059كتا  بو       .
قم لصلح، حديث  لبخا م علَق ا في مقد 445، 5، 3594لأقضية، با في      .

لسمسر م لإجا فقا با  طهم»ن كتا  لمسلمو عند شر سل م:  لل   ه عليه  لنبي صل ى    «. قا 
بن حجر،  لحبير»ضع فه  لحديث: 56، 3، «لتلخيص  ر  لسخ ا بعد  سر ط  .   قا 

لبخا  عل ق في صحيحه » لحديث ]يقصد    هو صحيح على ما تقر  في علو   ... كل ها فيها مقا
إ لم يكن على شرطه[حد فا صحته،  لجز  لحسنة»، «يثا  بصيغة  صححه 385، «لمقاصد     .

ته»لألباني،  يا لصحيح  لجامع   . 1138، «صحيح 
بن حجر:  (3) خر»قا  د بمجيئه من طر  عتض  لتعليق»، «قد   .281، 3، «تغليق 
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174 شر  م نهى عن بيع  خلا  فيكو، (1)«سل   لحاسوبية  لتطبيقا  لبيو   بيع  في 

لتصر   نه باشتر عد  لتي ي  لمنهي عنها لاقتر لنسخة  .ل  حم    في  لمشتر  ها 
لمقتر بشر قد ط  ح  مسألة ص   إ   لبيع  ختلفت حولها ر  ة عقد  حت قديما، 

لخلا كما قا  سبب هذ  لفقهية،  شدلآ  هو تعا  لحفيد بن 
لبيع بشر لو في مسألة  يث  فقو على تصحيح مت   لفقها    لا  ، (2)لأحا

لبيع لشر من مقتضيا عقد  َ  ،لبيع  كا   لشر مجر   هذ عد ُ هم ي
لوفا بهلأن   تأكيد لمبيع ؛ه يلز  لعقد كوجو تسليم   لر  ،إ لم ي شتر في 

لبيع  كا ت   ، كمابالعيب أحد ل لشر مصلحة  في فقو على تصحيح عقد 
لشر مع م  على  لا  ؛كليهمالمتعاقدين   لا يكو يتعا هذ  لعقد،  قتضى 

 .(3)لمتعاقدين أحدفيه ضر ل
                                                 

ني،  (1) لطبر سط»  لأ قم«لمعجم  لحديث حكم 335، 4، 4361، حديث  هذ   .
لألباني، ي نظر:  يلعي،  لز لملقن  بن  لمنير»بضعفه  ية»؛ 497، 6، «لبد  لر ، «نصب 

لموضوعة»؛ 4،17 لضعيفة  يث  لأحا  .703، 1، «سلسلة 
شد،  (2) لمقتصد»بن  نهاية  لمجتهد  ية   .159، 2، «بد
(3)  ، لسمرقند لف»ي نظر:    ، ه1405، 1، «قهاتحفة  لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،

49. 
  ، لما لتلقين»   ، 1997، 1، «شر  لإسلامي، بير لغر    ،2 ،

478. 
  ، لنو  .363، 9، «لمجمو»  
مة،   بن قد  .324، 6، «لمغني»  
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175 ل لشر  لحاسوبيةببيع مقترنة بالتدقيق في  لتطبيقا  ستعما   خصة 

لتطبيق فيه مصلحة للبائع شتر عد بيع نسخة يظهر    لا يضر  بالمشتر  ،من 
لمشتر ستفا منه  قد  لاستخد للتطبيق  قع على عملية  لعقد  ر لن تتأث   ،لأ 

لتطبيق  م   ته من  م  ستفا بيعه،  لتطبيق  لذ يشمل نع من نسخ  لبيع  ا عقد 
لذ يتضر   لمالية فهو  لمشترلتطبيق بكامل حقوقه  نع من نسخ  م    منه 

بيعه عا بيعهلأن   لتطبيق   .ه قصد 
لتطبيق بكامل حقوقه قد سبق بيا    نة  لمالية بيع  يكو بثمن مرتفع مقا

لاستخد خصة  ضح   (1)ببيع  لثمن مقصو   ،  للتفرقة، بل هذ  لفر في 
لاستخد هو من م   على    ليل   خصة  لمقتر ببيع  لشر  قتضيا هذ هذ 

لعقو لوفا به حت   ،لنو من  لبيعمقترن   رى لو لم ييلز   .ا بعقد 
لثاني: لوجه     

لحاسوبية ستخد خصة عقد بيع       لانتفا  هو تمليك  لتطبيقا  لحق 
لتطبيق لتطبيق،  ليس تمليك ا ،لشخصي من  ضْ لمنفعة  لانتفا  يق من مل كية 

لمنفعة لانتفا ، (2)مل كية  مل كية  لمنفعة  ص في  مَن يتلخ  لفر بين مل كية 
                                                 

 .145ي نظر،  (1)
منفعته  (2) قبته(  لشي ) لشخص   هي  يمتلك  لتام ة  لمل كية  علاها:  تب  لمل كية مر

نى  لرقبة كانت مل كيته ناقصة،  لمنفعة   لمنفعة،   لرقبة   لشخص  متلك  مع ا، فإ 
لزحيلي،  هبة  . ي نظر  لانتفا لشخص حق  لمل كية هي  يمتلك  تب  ل»مر إسلامي لفقه 

 .491، 5، «لته
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176 لمنفعة يمكن  ينقلها لغير بعو م   ،مَلك   ، لانتفا  بغير عو ا من ملك 

لك.  فليس له 
فيه قد تنب   بي  لدقيقللفر  لهذ لقر في ا، ،  نظر  لمناسبة ما قاله نه بيان ا 
لتطبيقللتفرقة بين ب بيع   ، لاستخد خصة  لأحر  ،كاملا   يع   يريكو من 
نو نو :كما  في كتابه كلامه كاملا    : لفر لبر في 

َ ت» َ ب نَْفس ه  فَقَْط   ْ ي بَاش رَ ه و َ ل انْت فَا  ن ر يد  ب ه   َمْل يك   ،ْمل يك   عَم ُ ل َت َ  َ مَنْفَعَة  ه و
 َ ْشمَل  فَي ب َ َ   َي مَك  ن ،اش ر  ب نَْفس ه  َ جَا َ  كَاْلإ  ل انْت فَا  ب ع و َ  م ْن  َ   ،غَيْر َب غَيْر  ع و

ة   ي َ َ   ل َأ َ  س ْكنَىل م ثَا   ،كَالْعَا  لر  بَا   ،مَد لم ،َ ع  ل جَال س  ف يَ مِ  َ  ،جَو
لم َ   ،سَاج د  َ ْلَأْسو س ك  كَالم ،َ لن ُ ِع  ض  َ لم ،طَا  َمَو َل كَ  ،ْسعَىَ ْ  ،ََنحْو   َ َلَه   ف

َع ب نَْفس ه  فَقَْط   ِ ج رَ بَيْتَ  ،يَنْتَف َ ْ ي ؤ َ  َ َ ََسة  ل َلَوْ حَا ْ ي سْ  ،مَْد َ  ك  َ َ  ،َن غَيْر ْ ي عَا  َ
ر    يق  م ْن ط  َل كَ مل عَلَيْه  ب طَر  ْمتَنََع  ََضا   لن َ  ،عَا ة   َ  مَعَه  ل ظَائ ر  َكَذَل َك بَق ي َ  .مَذْك و

ا مَال ك   م َ َ َ ل َ  َ ْستَْأجَر َهَا ،مَنْفَعَة  فَكَمَْن  ْستَعَا  ْ ج رَهَا م ْن غَيْر    ،َ َ ْ ي ؤ َ َلَه   ْ  ،ف َ
َ  ك  ي سْ  َ ف ي هَذ    ،نَه  ب غَيْر  ع و َ ل َيَتَصَر َ ْملَاك ه  مل مَنْفَعَة  تَصَر ُ َ ا  ف ي   ْم عَلَى جَْر  ل َ
َ  عَلَىل ل َذ  مَل َكَه  ل عَا َلَه  عَْقد   ،وَجْه   َمَن  خَا   َحْسبَمَا تَنَا َمْل يك  م ْطلَق  ف ي   فَه وَ ت
َ  ل جَا ْ ب ه   ،إ  شْهَدَ َ  ْ َ  ف يل َ ة  ل عَا ي َ ْ لَه   ،عَا  َ  ف يل فَمَْن شَه دَ ة  ب م د َ  ل عَا ي َ عَا 

 َ ْطلَا  يَتَصَر َ  َكمَا يَشَا  ب جَم يع  ل د َ  م لْك ا عَلَىمل ْت لَه  ت لْكَ كَان ائ غَة  ف ي ل إ  لس َ   َ َأنْو
صَر ُ  ف ي َمْل يك  هَذ    ،د َ  مل نْفَعَة  ف ي ت لْكَ مل لت َ يَك و  ت لر  قَا  ل َ  .(1)«مَنْفَعَة  َكتَْمل يك  

                                                 

في،  (1) ، ه1418، 1، «لفر»لقر لعلمية، بير ل كتب    ،1 ،330. 
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177 س خصة  لحاسوبية بيع ا صحيح  عليه يكو بيع  لتطبيقا   محل   ا لأ  تخد 

م    ، لانتفا لتصر  لبيع فيه هو حق  لانتفا  ي منع مال كه من   فيه، قتضى حق 
لحاسوبي  لتطبيق  لمشتر من بيع نسخة من  لذ يقتضي منع  لشر  من يكو 

لتي يقتضيها  هذ يؤك  لعقدلشر  لوج م َ تَ د ما ،  .بيانه في  لأ  ه 
شكالية  لثاني  لتطبيق بيع في لتأقيتلفر  ستخد   خصة 

 سنة،  كشهر  محد     لمد   لانترنتلاستخد عبر  ص  خَ بيع    ا ما يتم  غالب  
لشركا لعر    لمد   ص  خَ تلجأ  لمد  ستخد قصير  يلة  خر طو لك    

بائن لز غبا  لزبو يحتلتلبية  لتطبيق لمد  ، فإ كا   قصير يكو ا لاستعما 
لمد لأن   خصة قصير  لأنسب له  يشتر  قل  من  ا   م   ،لفةك   ها تكو 

لتطبيق لمد   لمد ستعما  يلة  خصة طو لأنسب له  يشتر  يلة فيكو من   طو
لذ عا   منيستفيد ل خصة  لتخفيض  لتطبيقا لمن يشتر  ما يضعه بائعو 

يلة  .لمد  طو
ستخد مؤقتة لأن   خص  لحاسوبية لبيع  لتطبيقا  نتا  ها كما تلجأ شركا 

لك لأ   لحاسوبية،  لتطبيقا  يق  لحاسوبية ت   نسب لتسو عد  لتستخد لتطبيقا 
لأخير في تطو   هذ   ، لحاسو جهز  لحاسوبية على  لتطبيقا   مستمر فبعض 

ئجة في سنو : "لتي كانت  لتسعينا كنظا  Windows 95 لم تعد تتلا "
لحالي. لوقت  لة في  لمتد لأجهز  لى   بيع    مع  ستضافة  د مؤب  خد خص 

لو قل   يعني  تستمر   لتطبيقا  لتقني لهذ  لدعم  لشركا بتقديم خدما   هذ 
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178 لعائد منها، مستخدموها  جع  مر مكلف لتر لخدما تحتا شركة لأ  هلهذ  لى ذ 

ل جو  غيرها من ينمطو  لإنفا على   ، لخدما لتي تقد هذ  قع  لمو تكاليف تشغيل   ،
لبيع لمتعلقة بخدما ما بعد    .لتكاليف 

لاستعانة بما قامت به  لمؤقتة يمكن  لاستعما  خص  شركة لبيا كيفية بيع 
سوفت لسو 2015في يناير  مايكر  :لمكتبية احزمة تطبيقاتهعرضين ل  طرحت في 

Office 365 Personal لأ لعر  حد بقيمة:  لمد  ،  عر ل،  449.99 شهر 
لصو  4,499.00  سنة بقيمة:ثاني لمد  ل لية،  لثانيتمث   لمو لعر   .(1)ل 

 

خصة تطب 14سم توضيحي   لمد سنة e 365cOffiيق : صو من صفحة بيع 

                                                 

يخ  (1)  .2015يناير 20صفحة معاينة بتا
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179 ن ه  لمد  لذ يتضح مم ا تم عرضه  لمحد  عند نهاية  لاستخد   خصة   في 

ايتوق   لتطبيق تلقائي ً يتم  ف  بو بانتها مد   ،  لز لترخيصعلا  لحالة  ،  في هذ 
لحالة ،لبيع قد كا مؤقت ا    يتبي ن لبيع في هذ   .؟فما هو حكم 

ضعو   قد سبق بيا  لذين  لفقها  يف   غلب  ك  تعر لبيع  د على ا لعقد 
لبيعضافة  لتأبيد في  لإجا تميز  قيد  ببطلا  لسيوطيجز  قد، (1)له عن عقد 

لبيع لأن   لمد  لتأقيت في  لوقف يبطلها، ه ير  تحديد  لنكا  لبيع   في عقو 
ل   َ » :فقا َاص  َت بَطَلَ  لح ق َ َ َمَتَى  حَا ،  وْق يَت ب  لت َ ع ه  ل :مَا لَا يَْقبَل   َ  .(2)«بَيْع  ب َأنْو

لاستخد لمد   خصة  لى طبيعة عقد بيع  ن   مؤق  بالنظر  ه عقد تة يظهر 
لك لأ  جا  لتطبيق  مل َكيكو قد  لتطبيق صاحب منافع،  لمشتر منفعة 

هنا  ،نة معي  مد   ر   ج   نعليه يكو كم ،مقابل ماليب نةمعي     د  لحاسوبي م  
لة ح  طر تسا حو ص  ي   لبيعهذ  نعقد بلفظ  لذ  لحقيقة  ،عقد  عقد هو في 

 .جا
لفقها لقد تعر   نعقدل  لتي  حو  وختلفهم ل كن  لبيع  ،بلفظ لإجا 

خر ببطلانهاها تقا بعضهم بصح  ف تهاصح   ستند من قا بصح  ، (3)حكم  تها قد 
                                                 

لبيع،  (1) لفقها لعقد  يفا   .32ي نظر تعر
لنظائ»لسيوطي،  (2)  .403، «رلأشبا 
مة،  (3) بن قد  .7، 8، «لمغني»ي نظر:   

      ، لبخا لعزيز  عبد  لأسر»   ، 1418ه، 1، «كشف  لعلمية، بير ل كتب    ،2 ،
111. 
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180 لإسلامي عد ُ لتي ت   لأمو بمقاصدهالى قاعد  لفقه  عد في  لقو مها  ، (1)من 

لمبانيإلى قاعد  لمعاني، لا للألفا  لعقو للمقاصد   هم بذلك ،لعبر في 
لإجا نظر لذ   لعاقد  لبيع ،لى قصد  من حكم (2)لم ير مطلق   ،

خالف  بأ  ببطلانه  َ  لإجا ت  ْ لب لحكم فل عَ ي لاسم  نعقد بلفظه ت افي 
 .(3)كالنكا

لمسألة  لخلا حو هذ  لقصد بد خاص  بصفة نظر   عتبا  حو  ة 
لعقو للف لقاعد  لسيوطية فقد  عام  بصفة ظ في   بعبا لسابقة يصو 

َ بمعانيهال عبر بصيغ ل هل » :ستفهامية فقا رْج ي ؟ عقو  لت َ َ  : َل ف  ف يخ لَا   ح  م خْت
مم  «ف ر   ل لفر قوله: ،  كر من هذ  َ ب لَْفظ  ل لَوْ عَقَدَ »ا  جَا َ: ب عْت َك ل إ  بَيْع فَقَا

ْفظ   لل َ لَى  ، فَاْلَأَصح ُ لَا يَنْعَق د  نَظَر   لد َ  شَْهر  َ هَذ    لَى ،مَنْفَعَة  َق يَل يَنْعَق د  نَظَر  
 .(4)«مَعْنَىل

لى بنا  على ما سبق،    لاستخد صوبالنظر  خصة  ح يترج  ، عقد بيع 
لك بأ  صح ة  لاستخد بالنظر للمعنى،  خص  لاستخد  عقو بيع  خصة  بيع 

                                                                                                                            

لبجيرمي،       سليما بن محمد  لخطيب»   لحبيب على شر   .564، 3، «تحفة 
لريسوني،  (1) حمد  لمقاصد ع»ي نظر  ية  لشاطبينظر لإما  لعالمية ه1412، 2، «ند    ،

لإسلامي،   .79للكتا 
ية»لعيني،  (2) لهد  .226، 10، «لبناية شر 
(3)  ،  .244، 2، «لمهذ»لشير
لنظائر»لسيوطي،  (4)  .253، «لأشبا 
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181 لتطبيق لمد  يتة  مؤق  لمد   لإجا ، محد  عني بيع منفعة   عز  لذ ي   ،هذ هو مفهو 

نعقد بلفظصح   لتي  لإجا  نو  انوع   لا  ليست  لإجا لبيع    ة هذ  من 
لبيعف لبيو في حالة(1)لإجا منه صد ق   جا  تنعقد بلفظ  خصة  ،  عقد بيع 

َ  لاستخد فإ   ْ ضافة ق لمد  ي لبيو د  نو  لإجا  سائر  لدليل على قصد   هو 
َ لأخر كالس َ  لمطلق.ل لبيع   ، لصر  م 

لثا نيةفا لمصن  ع بي: لثلمبحث   لإل كتر
لمصن  ت   لتي يتم  عتبر  لمنتجا  نية من  لإل كتر ، لانترنتر عبر ثبك بيعها فا 

ضحت هذ  نية عبر تشك  لبيو قد  لإل كتر لتجا   .لانترنتل نسبة  معتبر من حجم 
لمصن   نظر  ها منتجا تختلف عن لخصوصية  نية باعتبا لإل كتر فا 

لما لمنتج لأجد ،يةا  لحاسوبية يكو من  لتطبيقا  سة في  عن  ها بالد فر
لمبحث.  هذ 

لتي تتم   لبيو  لنو من  سة هذ  جل  ص سيخص   لانترنتعبر  من 
لأ   نيةبيا ماهية  للمطلب  لإل كتر لى لمصن فا  لانتقا  قع عمليا بيع ، ثم 

نية عبر  لإل كتر لمطلب لانترنتلمصن فا  شكالية نظا بحث  لثاني، بعدها يتم   في 
لمصن   لمرتبط ببيع  لرقمية  لحقو  نية عبر   لإل كتر من خلا  لانترنتفا 

لثالث  .لمطلب 
                                                 

لطوفي،  (1) ضة»ي نظر:  لر ، 479، 3، «شر مختصر  لشير ، 2، «لمهذ».  
244. 
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182 لأ  .لرقميةلمصنفا  ماهية :لمطلب 

لمر بالمصن   لرقمية سيتم  في سبيل فهم  لمقصو بمصطلح  فا  تحديد 
لأ  لمصن ف لفر  لرقمية في  لمبحث، تم  ا  لثانييخص    من هذ  لفر  لبيا  ص 

لمصن   لرقمية.خصائص   فا 
لأ لمقصو بالمصن فا  :لفر   لرقميةتحديد 

لرقميلمصن    نيلمصن  ف   ف  لتد في لإل كتر كتابا  مصطلح كثير 
ية لموضو  وضتعر  لذين  لفكر لم  لكتاباهذ     لا   ،لانترنتعلى شبكة لحقو 

لمقصو تت   لمصن  بالتحديد فق حو  لرقميةمن  لبعض على  حين ففي ،فا  قصرها 
لحاسوبية( لتطبيقا  لكمبيوتر ) مج  صطلاح   ؛(1)بر لآخر  لبعض   ا يشملجعلها 

قمكل   تخذ شكلا   ية لانترنتا يصلح للنشر عبر ي   ما  عا بشر بد  .(2)من 
لى  بين غيرها من لبالنظر  لحاسوبية  لتطبيقا  لجوهر بين  اختلا 

لتي ي   لأخر  ية  لفكر فقد يكو من  ؛ا حاسوبيةمكن  تحفظ في ملف  لأعما 
لاصطلا  .لأجد فصلهما عن بعضهما في 

يفلقد سبق  لحا تعر  ،(3)ا تنفيذيةعبا عن ملف  ها بأن  سوبية لتطبيقا 
                                                 

لهيتي،  (1) لرقمي»محمد حم ا  لجنائية للمصن ف  لحماية  ، «نطا  لقانو لشريعة  ، مقا منشو بمجل ة 
، 2011، 48لعد لمتحد لعربية  لإما  ، جامعة  لقانو لشريعة   .378، كلية 

لليل،  (2) بو  لدسوقي  هيم  ية»بر لفكر لمل كية  حقو  ني  لإل كتر  .154، «لنشر 
 .141ي نظر: ( 3)
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183 لملف  ه لتنفيذيةذ  تها  ا  مو   هيليست مقصو في  تعليما عبا عن 

إنما ت    ، لنا ل كثير من  ، برمجية يجهلها  لمخز لتي تقو بها كتسيير  ر للوظائف 
. كما    لمها غيرها من   ، لعما تب  عد  لتطب   تخذ عد  لحاسوبية  يقا 

لى تركيب نمو مستقل  اخاص ً  شكلا   قر  ته. لذلك ي   ، فهو  عد  فلا بذ قا 
لا ي   ل َ تطبيق ا حاسوبية،  بي  ا صَ  َف قا   .ن ف تطبيق ا حاسو

خر فإ   لتي ي   في جانب  ية  لفكر ا حاسوبية حفظ في ملف  مكن  ت  لأعما 
ل كتب،  لأصمثل تأليف  لأفلاتسجيل  تصوير   ،  تتخذ شكل ملف   ؛و

لملف  حاسوبي غير تنفيذ يكو هذ  ته ،  لمنفعة للمستعمل ، مقصو  بذ فتحصل 
لملف  بمجر   .  فتح    لاضطلا على محتو

لك فسيتم   جل  لبحث قصر مفهو  من  على  لرقميةفا لمصن  في ثنايا هذ 
لمو لمكتوبة لرقميةلمو  ية. قميةلر،  لبصر   لسمعية 

لمكتوبةعليه ف نية  لإل كتر ، تشمل  المو  لمجلا ئد،  لجر ل كتب، 
لمؤل   لتي ي  غيرها من  تهافا  سيب مكن قر لحو لمو كما  ،على شاشا  تشمل 

لصو لرقمية لصوتية،  لتسجيلا  ية:  لبصر لفيديو ،لسمعية  كل ما فلا   ،
لاستما ي   سيب.مكن  لحو سطة   ليه  مشاهدته بو

لمصن لثاني: خصائص   لرقميةفا لفر 
لها عبر  لتي يتم   لرقميةفا لمصن   تتمي ز ا حاسوبية بكونها ملف   لانترنتتد

تها،  لى تطبيقا حاسوبية لقر لمقالا  فال كتبتحتا  ئد  لى لجر تحتا 
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184 معالجتهالصة متخص  تطبيقا  لنصو  لسمعية ، (1)عر  لمو  كما تحتا 

لى تطبيقا  لرقمية  ية  يةصة متخص  لبصر لبصر لسمعية  ياتها   .(2)لاستغلا محتو
لمصن   لحاسوبية ف لرقميةفا تشتر  لبنية  ا حاسوبية ملف  عبا عن  هيفي 

لملف   ،غير تنفيذية لحاسوبية(على خلا  لتطبيقا  لتنفيذية ) ا لملف   فإ   ؛ا 
لتنفيذية  لحماية مم  غير  يع ع رضةكثر ا يجعلها تفتقر  لتو لأمر  ،للنسخ  هو ما هذ 

 .لانترنتبيعها عبر عيق نجا عمليا ي  
لحاسوبي قا  على إ كا مال لتطبيق  لقرصنة بك  تعديله حماية منتجه من 

لعمل  لترخيصجعله يتوقف عن  نتها مد  فا لمصن  مالك  ، فإ  (3)بعد 
نية لك لإل كتر لك فإ  ليس بإمكانه  مع  لرقمية ي   ،  لمصنفا  لبيو بيع  عتبر من 
 . لانترنتلشائعة عبر 

                                                 

لنصو : "Adobe Readerكقا :" (1) معالج   ،"Microsoft Word." 
(2) ": لتطبيقا "Windows Media Playerمن هذ  "VLC media player." 
سا حيث تتوقف تل (3) لفير لك م ضا   لأمثلة على  حسن  قائيا بعد نهاية مد بما يكو 

ته للو فإ عملية تحديث قاعد بيانا  لنظا بإعا يخ  لمستعمل بتغيير تا حتى لو قا  لترخيص، 
هذ  لحاسوبي،  لتطبيق  لشركة صاحبة  ها تحتا للات صا بخا  سا لن تعو للعمل لأن  لفير

حين لمستعمل،  لخدمة عن هذ  قفت هذ  سا غير لأخير تكو قد  لفير ها يكو م ضا  
 مجد من  تحديث قاعد بياناته.
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185 لثاني:  لمصنفا  هالمطلب   كيفية حمايتها لرقميةبيع 

لمصن   سيتم   لمطلب بيا حجم مبيعا  لرقمية عبر في هذ  في  لانترنتفا 
، ثم لأ لثاني لبيا س  يخص   لفر  لفر  لرقمية ص  لحماية للمصنفا  من بل توفير 

لتعد    .فيها على حقو مؤل  لقرصنة 
 لانترنتعبر  لرقميةلمصنفا  بيع ها: لألفر 

ا حاسوبية قابلة في شكل ملف  د جس  م  فكا   لرقميةفا مصن  ل ت عد
نظر   سيب،  لحو يق  لعالمية  فإ  لذلك للاستغلا عن طر لمعلوما  شبكة 

يقهابيئة مناسبة  عد  ت   (لانترنت) ني ً  لتسو يق ، بل   ال كتر لمصن   تسو عبر فا هذ 
يقها على يتفو   لانترنت لأشرطة لوسائط لعبر  اتقليدي   تسو  ، ية كالو ما

لمضغوطة لأقر   . لمغناطيسية، 
لا يتفو  مم   يق به  لانت تسو يقعلى  رنتعبر  لتكاليفقل   هو لتقليد لتسو ، ة 

لطلبيا لى سرعة تلبية  ضافة  لى عد كبير من ،  لوصو  لبيع،  توسيع نطا 
بائن  .لز

لإحصائيا  لرقمية تذكر بعض  لصوتية  لتسجيلا  ه في عا أن  بففي مجا 
لذين يحم   2004 صل عد  ليو في م40لى  لانترنتا صوتية عبر لو ملف   

كثر من  لشمالية لوحدها منهم  لا   10مريكا  مو فعو  عملية  مقابل ملايين 
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186  .(1)لتحميل

ل كتب  منذ سنو قليلة توق علرقميةفي مجا بيع  لذ  د عدنا سالممحم   ، 
لعربي  عد ُ ي   لعالم  لنشر في  ني سيغز ع بأ  من   لإل كتر ن  لنشر  ه المنا، 

قي، سيخل   لو لنشر  لتطو  لأجيا سو تتكي ف مع  أ  د بك  ف  لحتمي هذ   
لعديد تما تكي فمثل  ل مع   .(2)جديدلمخترعا من 

هر بالفعل ف  ني سوقد  لال كتر صلت مبيعا حيث  لكتا 
نية لإل كتر لا على 14.5نحو  لى 2014في نوفمبر  ل كتب  مستو  مليا 

ي تَوق  لعالم كثرع  ،  لى   .(3)2017 لا بحلو مليا 22من  تصل 
قي مما ي   لو لكتا  ني مقابل  لإل كتر لكتا  يا مبيعا  لى  تجربة شير 

علنت  لتي  ل كتب  ئد في مجا بيع  لر ما   أ  ب 2011في ما شركة 
جهز َ على  لتي ت عْر نل كتب  لإل كتر على من  "كيندية "تها  تحق  ق مبيعا 

                                                 

تي،  (1) لرقمي»يا غريو لصو  يع، حلب، 2007، 1، «تعلم تقانا  لتو ، شعا للنشر 
97. 

لا »محم د عنا سالم،  (2) لثالثة لا حد  لألفية  لفكر، 2010، 2، «لكتا في    ،
 .29مشق، 

 ظر موقع: ي ن (3)
http://www.newswire.ca/en/story/1456329/inaugural-kobo-book-report-

reveals-top-ereading-trends-from-2014 يخ  (.2015-1-31)م عاين بتا  
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187 لمطبوعة  ني لمباعة عبرل كتب  لإل كتر   .(1)موقعها 

لعربيفي  لتقليدية  لعالم  لنشر  م خدمة بيع نسخ يتقدببد بعض  
لمطبوعة نية من كتبها  لتحو  لك  ؛ل كتر قي  كخطو لمساير هذ  لو لنشر  من 

ني لإل كتر لنشر  قع متخص  ، كما   (2)لى  لا لمو لمحا صة في بيع جد بعض 
نية مثل موقع  لإل كتر ني "eketab"ل كتب  فيما ما يلي صفحة من لإل كتر  ،

لموقع  .(3)هذ 

                                                 

(1)  ، ل كتب؟»نيكولا كا ني على سو  لإل كتر لكتا  نته «لما لا يهيم ن  ، من على مد
 لخاصة:

http://www.roughtype.com/?p=4630  يخ  .2/2/2015معاين بتا
لثقافة:  ، موقع هند للتعليم  لر  http://www.hindawi.orgبالاستعانة بترجمة: نيڤين عبد 

ل كتب  (2) كن ا من موقعها لبيع  صت  لفر حيث خص  لنيل  لمثا مكتبة  على سبيل 
لمجاني  لتطبيق  سطة  تها بو لتي ي مكن قر نية،  يد. ikitabلإل كتر ند بل   لمتا على متاجر 

يخ   http://www.ektab.com موقع : (3)  .2015يناير31معاين بتا

http://www.ektab.com/
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 etabkeموقع  من : صفحة 15سم توضيحي 
ل لرقميةكيفية حماية : ثانيلفر  لمصنفا  لتأليف في   حقو 

قي فو  ت غم لو لنشر  لرقمي على  لنشر  نب  لجو لعديد من  هولة س   فإ   ؛في 
لمصن   على لتعد   لتأليف في  لرقمية حقو   نجا نقطة ضعف تهد   عد  ت  فا 

لمؤل  لتقنية لحلو  بعض ترحقد ط  ، لانترنتعبر  هاعمليا بيع ، فلحماية حقو 
لحلو  لرقمية نظمة  لاعتما علىمن هذ  هي  ؛(1)(DRM) لحقو 

لت لرقمي فلمصن  تطبيقا ت ستعمل لتشفير  ، ح   ه منستفااجعل  لمشتر كر  على 
مكانية خر. هلو نسخ قر محتو مع عد   لى مكا 

نية  لإل كتر ل كتب  لمملو لشركة  عد  ي  ففي مجا  لرقمية  لحقو  نظا  
                                                 

 «.Digital Rights Management»ختصا لعبا :  (1)
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189 (Adobe ) ختصا لأنظمة  ACS4(1)))ب    لمعر  شهر هذ   تعتمد من 

نية عبر  لإل كتر ل كتب  شركة  على غر لانترنتلعديد من متاجر بيع 
(Google)   نظمة متعد   هو حل لحماية عبر  لمجائد مفتو   .(2) في هذ 

لرقميةلثالثلمطلب  لحقو  شكالية نظا    : 
لمصن   مسألةعتبر ت   لرقمية فابيع  لحقو  لمحمية بنظا   لرقمية  من  
ل كثير من  ا تزلتي م لمسائل للخلا تثير  لنظا  لقي، فقد رغفي  هذ 

لمن لعديد من  ضة من  لحر  ظمعا لبرمجيا  سها منظمة  لتي ما على  تعتبر  
قد ل انظام   لرقمية،  لقيو  لمنظمة سنة طلقت إ   لوقفمبا ل 2006هذ 

لنظا لعالم لاتخا  نحامن جميع تقني  10.000ستطاعت تجنيد  ستخد هذ 
لرقمية لحقو   .(3)جر لوقف نظا  

لمصن   سألةعد  مت   لرقمية من بيع  لحقو  لمحمية بنظا   لرقمية  فا 
لفقهية لناحية  ستها من  لتي لم يسبق  ل كو عمليا بيع  نظر  لنو  ثتها،  لحد

لت قليلةلمصن   لإسلامي ما  لعالم  لرقمية في  لك ف ،فا  لفقهية  إ  مع  سة  لد
                                                 

 .Adobe Content Serverختصا لعبا :  (1)
لر (2) لحقو  بط: Google Playقمية لل كتب على ي نظر خيا   لر  على 

https://support.google.com/books/partner/answer/3309439?hl=ar 

يخ   .2015-1-31معاين بتا
(3)  : لحر لبرمجيا  لرسمي لمنظمة  لموقع  لحملة على   ي نظر تفاصيل هذ 

https://www.fsf.org/ar/what_is_drm  يخ ير 6معاين بتا .2015فبر  

https://www.fsf.org/ar/what_is_drm
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190 لرقميةلمصن  لموضو بيع  لرقمية قد تكو مفيد  فا  لحقو  لمحمية بنظا  

حكا شر ل نظر للمسلمين  لى معرفة  لمصن  حاجة  ة خاص   ؛لانترنتعبر  فاهذ 
لطب بحا مفيد في  لتي تحتو على  يا ،ل كتب  ،  ،لفيز لعلو غيرها من 

لرقمية.كتب تكو هي  لحقو  لعا محمية بنظا    في 
خر لبيع  فهل ،لانترنتلمسلم لبيع كتابه عبر  قد يضطر   من جهة  يكو 

لمبا محمي   لكتا  لحقصحيحا  كا  لرقميةا بنظا    ؟و 
لمتعل      لفقهي  لرقميةلمصن  ق ببيع لإشكا  لحقو  فا  لمحمية بنظا  

لمشتر لرقمية يتلخ   لى مل كه بحيث لتصر   منص في منع  نتقل  لذ  لمبيع   في 
لى شخص لا يستطيع   لبيع كما هو  خرينقله  لإهد   لإعا   يق  عن طر

قي لو ل كتب  لصوتيةةحا  لأشرطة    ،. 
لبيع بشر بحث قد تقد  ل قتر عقد  قد (1)مسألة   تفا سبق بيا، 

لشر مصلحة لأحد  لمرتبط بشر  كا في  لبيع  لفقها على تصحيح عقد 
لعقد ؛لمتعاقدين  كليهما لشر مع مقتضى  لا يكو  ؛على  لا يتعا هذ 

لمتعاقدين لتصر   ،فيه ضر لأحد  لتطبيق من مقتضيا نظر  ل كو عد   في 
لاستخد خصة  ( بيع  لانتفا لتطبيقا ، فقد تقد  )حق   بيا جو بيع 

ن  لحاسوبية  .مع  قتر بشر  ه عقد 
لحاسوبية، فإ  كما في   لتطبيقا  لمصن   لمحل   بيع  لرقمية في عقد بيع  هو فا 

                                                 

 159ي نظر     (1)
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191 عليه يكو  لانتفا  لرقميلمصن َ  في لتصر  شر عد حق  مقتضيا من  ف 

لبيع عليه يصح  عقد  لمصن   ،  لرقمية.بيع  لحقو  لمحمية بنظا    فا 
لقو بصح   لمصن  قد ي عتر على  لحقو ة بيع  لمحمية بنظا   فا 

لأشرطة  لرقمية بأ قية،  لو ل كتب  هد  عا بيع   لمتعا عليه جو بيع 
ية لبصر شتر مصنفا  ؛لسمعية  ئه بعد  قمي افكيف يسو منع من  هد من بيعه  

لا   ،ستغلاله يط  لشر قي  لو لكتا  نه لا يختلف عن  لحامل مع   .في 
لاعتر تكمن في       لمؤثر لأ  لإجابة على هذ  لحامل هو  لفا في 

لصوتية ي لأشرطة  قية  لو ل كتب  م  كو بنقلها كل  عا بيع  لجديد  ا بيع ي ا للمالك 
لمصن  لمصن   سا نسخة من  لرقمية فيكو بإ يبقى فا  لجديد،  لمالك  لى  ف 

لمصن  لمشتر محت لمصن  فظا بنسخة من  لى نسخة  ضافة   ، شتر لذ  لتي ف  ف 
لأ   لبائع  لتي يعرضها  لبيع تكو مطابقة للنسخة   .تعر لإعا 

لرقمي: يقو  لمحتو  ختر  لمختصين في قضايا بر  لن تجد في »حد 
لمستعمل صفحا مثنية  شطب ا  قطع ا  تمزق ا  علاما  ني  لإل كتر لكتا 

لتظليل     ن   بقلم  خر،  لمنتج نفسه بالضبطعيب  لاختيا  ،ه  تيح للعميل  إ 
ني ل كتر كتا  ني جديد  ل كتر ، فإن   بين كتا  قل سعر  ه سو يشتر مستعمل 

لمستعملة في لجديد لن ت عطيه   كل   لنسخة  لإضافية للكتا  ؛ فالتكلفة  ميز  مر
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192  .(1)«فضل

لمصن   عليه فإ   لرقمية يلحق ضر  محق  لسما بإعا بيع  ق ا بالمالك فا 
لتأليف لذ يكو قد تحمل تكاليف  غيرها من  ،يقلتسو  ،لتنسيق ،لأصلي 

لأخر ليجد منتجه ي   بنفس لتكاليف  خر بأقل من سعر  قع  با في مو
ت   مقابل. للتحميل مجان ا ه،  يجد متاح اجو

لمؤل      لذ يلحق صاحب  م  لمحت َ لا بإقر منع ف لا ي  لضر  فعه  مكن 
لم لرقمي على شبكة صن  عا بيع  تحق  ، لانترنتف  لحقو هو ما  ق في نظا  

:  لرقمية  .(2)لضر يزعمالا  لقاعد
ل بعلمبحث  لنطاقر سما   ا: بيع 

لنطاقي   سما  لتي تتم   اعتبر بيع  لبيو  ما  ،  كثير  لانترنتا عبر غالب   من 
َ ت   لنطا للبيععر سما  لبيو في س، لانترنتعبر    لنو من  سة هذ  بيل 

                                                 

(1)  ، نقه بعد» نيكولا كا ني مستعمل: لم يفقد  ل كتر نته «كتا  ، مقا منشو على مد
 لخاصة:

http://www.roughtype.com/?p=2869  يخ  .2/2/2015معاين بتا
لثقافة:  ، موقع هند للتعليم  لر    http://www.hindawi.orgبالاستعانة بترجمة: نيڤين عبد 

لفقه، ي نظر: (2) ل كبر في  عد  لقو لقاعد من   هذ 
لسبكي،  لنظائر»   لعلمية، بيره1411، 1، «لأشبا  ل كتب    ، ،1 ،41. 

لسيوطي،  لنظائر»    .132، «لأشبا 
بن نجيم،  لنظائر»    .72، «لأشبا 

http://www.roughtype.com/?p=2869
http://www.roughtype.com/?p=2869


   اانرنت شبكة عر امبيع: اخامس الفصل

 

193 
193 لأفضل  يفيكو من  لنطاقب لتعر سة بعدها  ىى يتسن  حت   لا     اأسما 

لمتعل    .لانترنتقة ببيعها عبر لأحكا 
لنطاقا سما  يف بنظا  لتعر لأ   لمطلب 

لنطاق سما  لى  لإشا  لبحث القد سبقت  لتمهيد لهذ  لفصل  ، (1)في 
ستحدبيا حينها  م َ تَ  كيف سه   سبب   ، لنطا لحر سما  لاعتما على  ل 

ين تذك   عملية قا فقط. لانترنتر عنا لأ  لتي كانت تعتمد على 
لانترنت لنطا :يستعما مصطلح قد جر في مجا  مين سم  لد  سم 

لمصطلح   (Domain)كلمة مع كو ، (Domain Name)ليز لإنجلمقابلة 
ية تقابلها باللغة  لعربية ثلا كلمالإنجليز لميدهي باللغة  لحقل،   ، لمجا  :. 

لنطا بأن َ  سم  قا  ه: عبا عني عر َ  لأ لحر   تستخد مجموعة من 
على شبكة  معنولحاسو يستخدمه شخص طبيعي    موقع   ،للدلالة على عنو  

لأخر لانترنت قع  لمو تمييز عن غير من  لموقع  لانترنت لتحديد هذ   .(2)عبر 
لنطا من يتكو   سم    : قسا ئة، لثلا  لبا لجذثم   فمثلا   .لاحقة، ثم 

ية ) ئر لجز لأنبا  لخا بوكالة  لنطا  لقسم ( يمث  http://www.aps.dzسم  ل 
(http://www ئة لبا يمث  لانترنتلموقع على شبكة  هي تعني   (  لقسم،   ل 

                                                 

 .18ي نظر:  (1)
لقانونية»ها مسلم يونس،  (2) طبيعتها  لانترنت  لنطا على  فدين «سما  لر ، مقا منشو بمجل ة 

، عد  ل2005، 25لحقو ، ، جامعة  لعر  .146موصل، 
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194 (apsلجذ لذ ي   ،(  يةهو  ئر لجز لأنبا  كالة  لى  ختير ليسهل حفظه  ،شير  قد 

ية: ختصا   لانجليز لتسمية  م  (ALGERIA PRESS SERVICE) من  ا ، 
لة  ،للاحقة( فيمثل dzلقسم ) لخا بد لمجا  ئرهو هنا   .لجز
لنطاقا عبر  لىع لمشرفةلهيئة  (1)(ICANN) لأيكاعتبر ت   سما  نظا 

ئرففي  ،لةكل   بالتنسيق مع هيئا على مستو لعالم مركز شبكة ى يتول   لجز
لخاص   (2)لانترنت لنطا  سما  ئرمهمة تسجيل  لا   (dz.) ة بالجز ه ن   بد مقابل 

ير  ي لاسم شتر تبر   .(3)لاختيا 
لعام  م   لنطاقا  فيمكن تسجيلها ( com(  ،).net.ة مثل )ا على مستو 

يق  لا  عن طر لعالم،  لمعتمدين عبر  لنطا  سما  لتسجيل يكو     حد مسجلي 
يتم  بمقابل لتحق   ،  لنطا مباشر بعد  سم  لاسمق من توف  حجز  كتجربة ر  ت تم  ، 

قد  (www.hamdounecheikh.com)تسجيل نطا جديد باسم لة محا
                                                 

(1 : ختصا هي   )"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "
لمخصصة قا  لأ لانترنت للأسما   .معناها بالعربية: هيئة 

بط: (2) لر لهيئة على  لرسمي لهذ  لموقع  يخ http://www.nic.dz ي نظر  ير7، معاين بتا  .2015فبر
لوثائق:حسب ميثا  (3) لتبرير  كا ق د   بأحد هذ  لمركز يتم قبو  لمنشو على موقع   لتسمية 

. لتجا لسجل     
ية. لفكر لعالمية للمل كية  لمنظمة  ية،   لفكر لمل كية  لوطني لحقو  لمعهد     شها من 

. لكيا لرسمي لإنشا  لمرسو     
. لجمعيا لترخيص     

http://www.hamdounecheikh.com/
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195 لحجزتاح ا د م  ج     لصو بي  للسنة كما هو م   لا   13.36سعر ب قابلا   ليةن في   .لمو

 

لنطاقالب genious: صفحة من موقع  16سم توضيحي  سما   يع 
لنطاي   سم  نظر  لأهمية ، سعر شا بأ    يعرضه للبيعلعا  مكن لمالك 

لعملا لنطا في جلب  ل كبر  سما  لشركا  نطاقا  لشرفقد تنافست 
لنطاقا فقد تم   (CarInsurance.com) موقععتبر ي   ،مشهو سما  غلى   من 

 .(1) $49,700,000 بمبلغ 2010 ةعا بيعه سن
لنطاقال كثير من توجد  ضة للبيع  لانترنتعلى شبكة  سما  بأسعا معر

                                                 

لمت (1) لموقع  يخ http://mostexpensivedomain.name :خصصي نظر  ، معاين بتا
ير7  . 2015فبر

http://mostexpensivedomain.name/
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196 سم نطا مختلفة،  يقابل كلمة مشهو  (ahdath.com)في ما يلي مثا لحالة 

قد عرضه صاحبه للبيع مقابل  ،" حد  .(1)$ 48,000هي "

 

س 17سم توضيحي   معر للبيع ahdath.com: موقع  13م توضيحي : 
لنطاقا فلا ي  م   سمح بإعا بيعها نظر  لخصوصيتها كالنطاقا ا بعض 

للاحقة جة تحت  لح صةلمخص   (gov.) لمند لولايا  خل ةيكومللهيئا 
لأمريكية لد ي  لمتحد  في بعض  عا،  جة تحت منع  لمند لنطا  سما   بيع 

                                                 

يخ  (1) ير10موقع معاين بتا  .2015فبر
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197 لوطنيمجال لحا في ها  ئر كما هو  ية (1)(dz.)لجز لسعو لعربية   .(2)(sa.) لممل كة 

لنطاق سما  لمتعلقة ببيع  لأحكا  لثاني:   المطلب 
لى لإشا  سما     تجد  سم  بيع  كل   لنطاقا هولمر ببيع  قع به نقل 

عليه فإ   لتسجيل  لنطا من شخص لآخر،  لي عملية  لنطا لا لأ عد ُ ت  لاسم 
لمكل  بموجبها  تما هي خدمة بأجر قامإن   ،بيع ا سم  فة بالتسجيللجهة  بإنشا 

لشخصل  .بنا  على طلبه نطا لحسا 
شكا قد ي   إ   سمحو  طرهم  لنطاقا عبر بيع  و مد ه لانترنتا 

لنطا سم  لمالية في   .توفر شر 
لك  ع      لنطاقا  سما  ضح ا في  لتمَو ُ ليس     لذ يظهر عند نصر 

ن   لتسجيل  يق  لنطا عن طر ك  لاسم  لتسجيل لا  ه مجاني لأ  تمل ُ ما يدفعه طالب 
جر لخدمة يقد   لاشتر كما في ف بالمكل  لمها ي عد ُ سو  هو نظير  لتسجيل، 

لهاتف لك   ا يبي  مم   ،خدما  ية يتم   ن  لسعو ئر  لد كالجز فيها  بعض 
لوطنيةلنطاقضمن تسجيل ل لا يقتصر على  مع    بد مقابل ا  لتسجيل عالمي 

لدقليم   .هذ 
                                                 

لطالب باسم  (1) سمية تبر  علاقة  ثيقة  لنطا يتطل ب  سم  لى   تسجيل  لإشا  سبقت 
.  لنطا

لشبكة:ي نظر: لائ (2) لسعو لمعلوما  لرسمي للمركز  لموقع  ية،  لسعو لنطاقا  سما   حة تسجيل 
http://nic.sa/view/regulation يخ ير7معاين بتا  . 2015فبر

http://nic.sa/view/regulation
http://nic.sa/view/regulation
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198 
198 خر ي   لشركا من جهة  قبا بعض  لعلى شير  سما  نطاقا شر بعض 

لى    مو بمبالغ كبير  لنطاقا  لتي  إلا   سما  لشركا  ضيت هذ  لما 
لخسا بأ جيد  تعر  لربح  .لما في سبيل تمل ُ  تنفقمعنى  لأسما  ك هذ 

لنطاقا  إ   سما  لى حقيقة   ي   لانترنتعبر لتدقيق في بيو   فضي 
لنطاقاخاص   سما  لمالية في  لا بمعناهقة ليست متعل   ية  لتقني،   ؛للغو ابمنشئها 

خر يتعل  إن   لاسمما بشي  مكن  لذين ي   ،لانترنتعد مستعملي شبكة  ،ق بشهر 
لحفظسو  ؛يرتبط بهم يق سهولته  ئج  نظر  ل  ،عن طر تباطه بشي  في محركا  ا

يا هذ مم  ، لانترنتلبحث على شبكة  لى  لربح ف  ا يؤ  ستغلاله   تم  ر 
يق منتج  . خدمة لتسو
لنطاقا يكوشر لغر من    مع  با سما  لأ لغالب لجلب  ، في 

لشركا     لا   لنطاقا ل حيان ا تضطر  قد بعض  سما  لمنع غيرها من شر 
يةستعمالها في ما ي   لتجا حت  (1)سي لسمعتها  لحالا ،  لنفع  فإ  ى في مثل هذ 

لأسماق تحق   تحق  من شر هذ  هنا كذلك  لنطاقا،  سما  لمالية في   .ق عنصر 
لمالية متحق   ا سبق   ص مم  لخ  تي لنطاعنصر  سم  قد تعا  ،ق في 

لمعاصرا يتمو  صبح مم   ،لنا على ماليته لعر  لبعض ي ، في   سما شترصا 
                                                 

يق شركة  (1) لذ قا عن طر ما  لعديد من  markmonitorكما فعل موقع  سما بشر 
لمسيئة مثل  لك عبر  Amazonstinks.comلنطا  لتحقق من  ما نتنة، يمكن  لذ يعني 

يخ http://www.whois.comموقع:  ير10، م عاين بتا  .2015فبر

http://www.whois.com/
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199 عا بيعها ل لنطاقا عبر  ،احق انطاقا لغر  سما  هر بيع   لانترنتبل 

سو على  ى صاحت    .(1)لانترنتله 
لأنسب تكييف  يكو بنا  على ما تقد    لنطا من  ن  سم   مالي ُ  ه حق ٌ على 

لتجا يشبه هو ، مجر   ،في لاسم  لعملا لبعض  قد بل خاصية جذ  هب 
لقو لتجا  لم يكن بال» بأن ه لى  لقانوني للاسم  لنظا  لقو بتطابق  إمكا 

لا   لحالي،  لوقت  لنطا في  لقانوني لاسم  لنظا  نى     مع  بلا  لنطا هو  سم 
لتجا شك   نية لم ،  مع تطو  لانترنتفي بيئة  لمر للاسم  لإل كتر لتجا   

لتاجر عملا يعد هنا لعنو  ل  ح ،مكا ما يستقبل فيه  لنطا مكا  سم 
 .(2)«لتقليد

لإسلامي  لتعا  لتابع لمنظمة  لإسلامي  لف قه  قد صد قر من مَجْمع 
لتجا لاسم  لتصر  »جا فيه:  (3)بجو بيع  لتجايجو  لاسم    ، في 

لتجا ية ،لعنو  لتجا لعلامة  نتفى  نقل    ،  لغر منها بعو مالي  

                                                 

يخ http://www.arabicdomaintrader.comكموقع  (1) ير10، معاين بتا  .2015فبر
نة،  (2) مها يوسف خصا  ، لتجا على »شا محمد تيسير حطا لقانوني للمحل  لنطا  تطبيق 

ني لإل كتر لتجا  لعد «لموقع   ، لقانو لشريعة  ، 2011، 46، مقا بمجل ة  لإما ، جامعة 
369. 

لفتر من  (3) ل كويت في  لة  لتي ع قد في  لخام سة  ته  لأ من جما  6لى  1في 
فقة 1409سنة  لمو يسمبر عا  15لى  10ه ،   ، 1988من 
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200 لغش باعتبا   لتدلي صبح حق ا مالي ا س   .(1)«لك 

لتمو  ق ا تحق  لم   لنطاشر  سما  لك  لا ي منع بيعها فإن   ؛ في  ه يلز من 
َ  لا   .َ   لا لبيو لى فسا كسائر   لبيع ما يؤ 

لهاشميا قد ح هيم  بر لنطا  سلطا بن  سما  بط لعملية بيع  ضع ضو
لنطاقا قتر  سما  نو من   :هيلتفرقة بين ثلاثة 
لسياسية  - لدينية  لشخصيا  سما  لعالمية  لشهر  لشركا   سما 

لشهير عتبرهالعالمية  قد  لاعتد عليها لك ام   ،   .لأصحابها لا يجو 
لمختلفة سما نطاقا لشركا متش - لبلا  ق عليها يطب    ابهة في 

لسب لمباحاحكم  لى   .ق 
عا شهر )  من   سما مجر   - سم فقطمحتو  هذ قا  ،(مجر 
لتدليسبيعها لأن   بعد جو لضر  خلة في  قم معي  لأن   ،ها  سم   ن ها مجر 

عا  من  .(2)مضمو غير 
 َ َ هو بهذ قد ق سم ر جوص لتي ينطبق فيها  لحالة  لنطاقا على  سما   بيع 

لحق  لاسم يكو له  لى تسجيل هذ  قع، فمن سبق  لو لنطا على عد شركا في 
لمشابهة. لشركا   في بيعه لغير من 

                                                 

لمجمع (1) لعد مجل ة   ،5 ،3  ،2267. 
لهاشمي،  (2) هيم  بر لإسلامي »سلطا بن  لفقه  حكامها في  نية  لال كتر  .342، «لتجا 
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201 
201 قع    لمجر   لو لأسما  لبحث عليها  بعض  لتي يكثر  لأسما  قد تكو من 

لك car   ،rose ككلمة سيا لانترنتفي  سم شركة  مع   لا تكو 
سم شخصية مشهو ية   قع  علامة تجا لو غلى .  سما نطاقا مثل شهر 

(Insurance.com)  ،لتأمين  (Internet.com)لذ يعني 
(Insure.com) ل لتي ب   ضمالتي تعني  لنطاقا  سما  يعت بأثما غيرها من 

لا يحصل فيها    ،ترتبط بشركاسما لا كبير هي   لا بأشخا معينين، 
تحق   غش   . تدليس  لنفع للمشتر  ق فيها 

لتي  لاقتصا علىن عليه يحس   لشهر  لتي تكو  لنطاقا  سما  منع بيع 
لنطا  سم  سم موجو مسبق   عن ةناتجكتسبها  قع كشركة  تطابقه مع  لو ا على 

فة لأ  علامة تجا  لتعد   ية  شخصية معر لأسما يكو من با   على بيع هذ 
لغير لشركة   لأ   حق  لنطا جا من جهد  لتي صا لاسم  لمالية  لقيمة 

لنطالشخصية فصا حق   لو لم تكن مال كة لهذ  لل   ه تعالى: ا لها  قد قا   ، لا
 ۡ ۡموٰل كم بيۡنكم بٱل َ  .(1)بٰطل تأۡكلو 

                                                 

لبقر (1) لآية سو   ،188. 
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202 
202  : لسا نيلفصل  لال كتر لدفع  لثمن باستخد بطاقة   فع 

ني ي عد ُ من  لإل كتر لدفع  لدفع باستعما بطاقا  لقد سبق بيا   
لانت لمبرمة عبر  لبيع  لتي تمي ز عقو  لى   (1)رنتلخصائص  لإشا  سبقت   ،

لأما  جة  لد سرعتها،  ني لسهولتها  لال كتر لدفع  نظمة  لشركا تعتمد  غلب 
.) لمشتر لبائع  لعقد )  لتي ت وف  رها لطرفي 

لبَيْع عبر نظر   تبا عقو  ني سو  لانترنت لا لال كتر لدفع  ببطاقا 
لولبيا  لفصلص هذ خص  ي   لشرعيحقيقتها،   .قو على حكمها 

لك سيتعر   ني لأ   لمبحث في سبيل  لإل كتر لدفع  يف بطاقا   لتعر
عها عر م  نو لدفع  لمبحثا ،  ص لبيا علاقة بطاقا  لثاني فسيخص 

لمبرمة عبر  لبَيْع  ني بعقو  يعر لانترنتلإل كتر لثالث للأحكا  حثبلم، 
.لمتعل   لبطاقا  قة بهذ 

                                                 

 .72ي نظر:   (1)
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203 
203 لألم عهابحث  نو بيا  ني  لال كتر لدفع  يف ببطاقا  لتعر  : 

لتوص   نية يجد في سبيل  لإل كتر لدفع  لشرعي لبطاقا  لحكم  لى  ل 
يف بها حت   لكى تت  لتعر تها،  لشي فر عن تصو      ضح صو عليه لحكم عن  ؛ 

ني في  لمبحثذ ص هسيخص   لإل كتر لدفع  يف ببطاقة  ، ثم  لمطلبللتعر لأ
نو لمطلبيعر  لبطاقا لثاني   .هذ 
ني مطلبل لإل كتر لدفع  يف بطاقة  : تعر  لأ

نيةت عر َ  لال كتر لدفع  لحصو على سلع   بطاقة  ها سند  ي مَك  ن حامله   بأن 
لذ يدفع  ا  خدم ( هو  لمصر لبطاقة ) ، لأ  م صد   لثمن نقد  فع  من غير 

لبطاقة، ثم ي طالب  لعميل،  من حسا م صد   م ا من حسا  لثمن، 
 .(1)لعميل

لشكلية فإ   لناحية  لإ من  لدفع  نية عبا عن قطعة صغير بطاقة  ل كتر
( : تحتو على  ( سنتيمتر مصنوعة من5.4×  8.6لحجم قيا مو بلاستيكية، 

لتسلسلي محد  معلوما شعا  ،كرقمها  نتها صلاحيتها  يخ  تا سم حاملها 
لمعلوما بخط   تكو هذ  سة،  لبطاقة، كما تكو م سج لة على  لمؤس  جه  با على 

لبطاقة. يط  مغناطيسي خلف   شر
                                                 

لضرير،  (1) لأمين  لائتما»لصد يق محمد  نية بين «بطاقا  لال كتر لمصرفية  لأعما  ، مؤتمر 
لمتحد بالتعا مع غرفة  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلي ة  لقانو لشريعة 

بي من  صناعة  لأ  11لى  9تجا   .638، 2، ه1424بيع 
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204 
204 لمغنطيسي يط  لشر لى جانب  لحديثة  لبطاقا  نية  تحتو  ل كتر على  قَاقة 
لمغنطيسي معلوما   يط  لشر لمسج لة على  لمعلوما  يا على   ي مكن  تحمل 

عاية تتعل   لبطاقا تحت  لمالية هذ  لمؤسسا  لبنو  ت صد   لمالية؛  ق بالعمليا 
نا ت مث  ل  لصو   ، ماستركا  ، تنسيق من منظما عالمية على غر فيز

ج   نيةنمو لال كتر لدفع  لحقيقي لبطاقة   .(1)ا بالحجم 

 

ج ا 18سم توضيحي  لصو ت مث  ل نمو لحقيقي لبطاقة  :  لإبالحجم  نيةلدفع   ل كتر
، منها:  لبطاقة تسميا عديد لإقرلهذ  لائتما ،بطاقة  لبطاقة ، بطاقة 

ئنية، لمصرفية للد لبلاستيكية، لبطاقة  نية، لنقو  لال كتر بطاقة ، لبطاقة 
لدفع، لاعتما لا  بطاقة   ، لتسميا غيرها من  لائتما هو     ،  تسميتها ببطاقة 
لوه  ر ي لأشهر. بو سليماعبد  لدفع  ا  بر من بحث بطاقا  هو من 

                                                 

لصو موقع:  (1) يخ http://banksarab.com/page/8مصد   .2014ما14، معاين بتا
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205 
205 لشرعيةإل لناحية  ني من  إن ما  (1)ل كتر لائتما غير صحيح،    تسميتها ببطاقة 

لإقر للاتينية  لأصح تسميتها ببطاقة  لى تسميتها   .Credit card(2)لقربها 
لى م   لفقهابالرجو  لائتما في لغة  ي ر  ؛صطلح  ن ه م صطلح ي طلق  يتبي ن 

ينة   ضما ،  لتمليك في قر   م د جه  لما للغير على  فع  لباعثة على  لثقة  به 
لإنابة  يض  لتفو يعة ،   لحفظ في  نحوها،   ية   لانتفا في عا  على سبيل 

لتصر   كالةفي  مة ،صاية ،بةمضا ،شركة ، في  ي د  ،(3)نحوها ،قو م ا من 
لائتما لتسمية قد شاعت حت ى  ؛تسميتها ببطاقة  عَلَم ا على  صافير  َ هذ 

                                                 

(1)  : لرصيد»ي عتبر كتا لمباشر من  لسحب  ضية  لإقر لبنكية  بو « لبطاقا  لوها  لعبد 
بالفعل فقد  لشرعية،  لناحية  لائتما من  سليما  مرجع ا مهم ا لمن  يريد بحث موضو بطاقا 

لى من هذ ع لأ لنسخة  قد صد   ، لائتما بعد تمد كمرجع غالب من بحث موضو بطاقا 
صد في طبعة ثانية عا ه ، 1419لكتا عا  تنقيحه  جعته  عا مؤلفه مر  ه .1424قد 

(2)  ، بو سليما لوها  لرصيد»عبد  لمباشر من  لسحب  ضية  لإقر لبنكية  ، 2، «لبطاقا 
مشق، ، 2003 لقلم،  لبحر، 21  لتسمية: ممد خليل  فقه في عد  ق ة هذ  قد   .

، ي نظر بحثهما  لعز لي  لمترتبة بموجبها:»عدنا  لقانونية  لآثا  لائتما  لأعما «بطاقا  ، مؤتمر 
لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كل ية  لقانو لشريعة  نية بين  لال كتر لعربية لمصرفية  لإما 

بي من  صناعة  لأ  11لى  9لمتحد بالتعا مع غرفة تجا   .984، 3، ه1424بيع 
(3)  ، يه حم ا لفقها»نز ية في لغة  لاقتصا لمالية  لمصطلحا  ،  ه1429، 1، «معجم 

مشق،   .11لقلم، 



   االكروني الدفع بطاقة باستخدام الثمن دفع: السادس الفصل

 

206 
206  ، لصو لبطاقا فج ع لتهذ  لنو من  صطلاحية على هذ   .(1)تسمية  

ج ا فع   خر لتسمية،  لحاصل حو  لخلا  عتما  سيتم   ؛ا للالتبامن 
لمشهو لتسمية  لبحث عو  نية في ثنايا هذ  لال كتر لدفع   تسميتها ببطاقة 

" لإئتما لصر   لأ   ؛"بطاقا  ني كبطاقة  لال كتر لدفع  نو بطاقا  بعض 
لفولآلي لخصم  لائتما عند كثير من  ؛، بطاقا  لا ت صن َف ضمن بطاقا 

 .(2)لباحثين
نو بطاقا مطلبل نيلثاني:  لإل كتر لدفع    

ني ي مكن  لال كتر لدفع  لى ج ملة من ما ك تب في موضو بطاقا  بالرجو 
نو ستخلا    لى ثلاثة  ني تنقسم  لال كتر لدفع   :(3)بطاقا 

                                                 

(1)  ، فت عثما لائتما»محمد  لأعم«ماهية بطاقة  لشريعة ، مؤتمر  نية بين  لال كتر لمصرفية  ا 
لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  لقانو

بي من  لأ  11لى  9صناعة   .617، 2، ه1424بيع 
لأشقر،  (2) لائتمانية»عمر سليما  لبطاقا  لنفائس، «سة شرعية في    ،1 ، لأ  ،

2009 ،29. 
لباحثين، ي نظر:  (3) لتقسيم عد ممن   عتمد هذ 

لأشقر،  لائتمانية»  عمر سليما  لبطاقا   .24، «سة شرعية في 
 ، بو سليما لوها  لرصيد»  عبد  لمباشر من  لسحب  ضية  لإقر لبنكية   .66، «لبطاقا 

يد،  بو  لل   ه  لائتما»  بكر عبد  لشرعيةبطاقة  حكامها  ية  لتجا لبنكية  ، ه1416، 1، « حقيقتها 
 ، لرسالة، بير  27مؤسسة 
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207 لأ لفولفر  لخصم   : بطاقا 

ية سم ىت   ي طلق عDebit cards :بالانجليز لمدينة، يها تسمية ل،  لبطاقا 
ات س يض  ى  هنا من ي سم  يها م َ لرصيد،  لمباشر من  لسحب  ببطاقة  (1)ببطاقا 

لآلي    .(2)(ATM card)لصر  
 َ لبنك على ع يَشتر  لبطاقا لمن يرغب من عملائها،  لبنو هذ  َمنح  ه م يل  ت

لصر   ،لديه  يفتح حساب ا لا  لنقو من  لبطاقة سحب  يستطيع حامل هذ 
لمصرفي من  24كل   في حد معي نةلآلي  لقيد  جر  سطتها  ي مكن بو ساعة، 

لباعة في نقا  لى حسابا  لمشترين  لناقلة للمبالغ من حسابا  لآلا  خلا 
لآلي كتسديد لبَيْع، كما تؤ  لصر   سطة  خر بو لبطاقا خدما   هذ 

لجو   صد  تعبئة  تير،  لتبر  لفو ية للهي،  لخ ير سيلة   ،ئا  لسحب  هي ت عد ُ 
لشيك لعميل على غر    .(3)لنقو من حسا 

ها مؤس   لتي ت صد لسحب  ئر ت عتبر بطاقة  لجز ئر من بطاقا في  لجز سة بريد 
لبطاقة. لحقيقي لهذ  في ما يلي صو بالحجم   ، لفو  لخصم 

                                                 

لحربي،  (1) لائتما»مبا جز  لشريعة «بطاقا  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  ، مؤتمر 
لمتحد بالتعا مع غر لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  فة تجا لقانو

بي من  لأ  11لى  9صناعة   .2158، 5، ه1424بيع 
(2)  ATM    ية لانجليز ختصا للتسمية   .Automatic Teller Machineهي 
لربيعي،  (3) لل   ه بن محمد  لآلي»عبد  لصر   لفقهي لاستعما بطاقة  ، ه1426، 1، «لتخريج 

 ، يا لر لرشد،   .5مكتبة 



   االكروني الدفع بطاقة امباستخد الثمن دفع: السادس الفصل

 

208 
208

 

ئر 19سم توضيحي  لجز ها مؤسسة بريد  لتي ت صد لسحب   : بطاقة 
مان   كثر  لفو  لخصم  خر من بطاقا  ا ي سمى بطاقا كما يوجد نو 

لمسبق لبطاقة برصيد محد   ،لدفع  لقيا تقو فكرته على شحن  عند   ، لما  من 
لشر يتم   لبطاقة بعمليا  صيد  يا من  لمشتر لنو ي   ،خصم قيمة  كثر هذ  عد ُ 

مان ا لرصيد ه في حا تعر  لأن   لبطاقا  حتيا فلن يخسر سو  لعميل لعملية   
لمسبق بطاقة  لدفع  مثلة بطاقا  من  لبطاقة.  ح نت به  لتي تَصد  "تَسَو "لذ ش 

جحيعن  لر  .(1)مصر 

                                                 

لموقع (1) بط: ي نظر  لر جحي على  لر  لرسمي لمصر 
 http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaq-

visa-credit-card.aspx 
يل6يخ م عاين بتا  .2014بر

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaq-visa-credit-card.aspx
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaq-visa-credit-card.aspx
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/credit-cards/cards/pages/tasawaq-visa-credit-card.aspx
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209 
209 لثاني لمتجد لفر  لإقر   : بطاقا 

ية سم ىت   ي طلق عCredit cards :بالانجليز لدين ل،  يها تسمية بطاقا 
ليها مصطلح  لتي ينصر  هي  لة عالمي ا،  لمتد لبطاقا  كثر  هي   ، لمتجد  

. لإطلا لائتما عند   بطاقا 
لمديونية  م ا  ي سد   كامل  ين:  لبطاقا خيا لنو من  للعميل في هذ 

تجا  )عا   منها  جز  لتي في  م ته،  ي سد   لباقي لي دفع على  %(،5لا  يؤج ل 
حتسا فائد ل م د ،قسا مع   .(1)هو ما ي سم ى بالائتما 

صيدم   لم يكن له  لنقو  لبطاقة لسحب  لعميل هذ  ستعمل   فإ   ؛ا  
لسد  لبنك يفر عليه فائد   لى حين  لنقد من  َ يو  ْحب  لس َ على 

لبطاقا م  يكو ،(2)بالكامل لنو من  لفائد  تأخ   لزم ا حامل هذ  ر عن بدفع 
.  لسد

                                                 

(1)  ، لباحو لل   ه بن سليما  حكامها»عبد  لمالية، ماهيتها  لمعاملا  ، مقا منشو «بطاقا 
لعد  ية،  لسعو لعد  ها   لتي تصد لعد   .33، ه1426، 27بمجل ة 

(2)  ، لدبيا لفقهي»بيا بن محمد  لتكييف  لائتما  ية،«بطاقا  لشهر لقصيم  لتي  ، مجل ة 
لعد  لقصيم،  لصناعية بمنطقة  ية  لتجا لغرفة  ها  ، 2008  -ه 1429، شعبا 129تصد

38. 
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210 لثا لمؤج للفر  لوفا   : بطاقا 

ية:  سم ىت   لدين غير Charge cardsبالانجليز ي طلق عليها تسمية بطاقا   ،
لمؤق ت لدين  .  ،لمتجد   بطاقا  لشهر لخصم  ى كذلك ببطاقا   ت سم َ

لبطاقة مباشر  للمؤج   لوفام بطاقة عند تقدي يا يقو م صد  لمشتر بثمن 
لعم يا من حسا  لمشتر لية بخصم ثمن  لعميل بصفة  صيد  يل عندما يكو 

لخصم كافي ا لعملية مشابهة لحالة بطاقة  هذ   ، يا لمشتر م ا  لتغطية ثمن   ، لفو
عكس بط لحالة  لعميل ففي هذ  صيد  نكشف  لفو حيث   لخصم  اقة 

لبطاقة كأ للوفا لحصو  فإ   ؛ت رفض  مكانية  لمؤج ل ت تيح لحاملها  لوفا  بطاقة 
لغالب عن  منية محد  لا تزيد في  لمد   على قر بد فائد في حد  معي نة، 
لعميل عن  ر  إ تأخ َ  ، لمد  لقر كاملا  قبل نهاية هذ  َلز تسديد  ي شهر، 
متابعة صاحبها  لبطاقة،  لغا   لتأخير يتم ُ  إ تكر َ  لبطاقة،  يقا   لسد يَتم ُ 

لتأخير مة  على  َ عليه غر حيان ا ت فر لتسديد،  لقانونية ليتم َ  ر    .(1)بالط ُ
ينر كلو من  لد بطاقا  لخضر  كسبريس  ميركا  ت عتبر بطاقا 

لمؤجل لوفا  لمصا(2)شهر بطاقا  تقو بعض  ة بإصد بطاقا  ،  لإسلامي َ
: "شركة  لمصا من هذ  لإسلامية،  يعة  لشر فق مع  لمؤج ل بما يتو لوفا 

                                                 

لسابق. (1)  لمرجع 
(2)  ، يه حم ا لاقتصا»نز لما  مشق، ه1421، 1، «قضايا فقهية معاصر في  لقلم،    ،

143. 
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لأهلي 211 لبنك  "  ،" لبلا "بنك  ل كويتي"،  يل  لتمو "بيْت  لمصرفية"،  جحي  لر

" لسعو لبط، لتجا  لنو من  مثا هذ  لإسلامي".  بي  : بطاقة "بنك  اقا
نا  لصو  لإسلامي،  بي  ها بنك  لتي ي صد لمؤج ل  لذهبية للوفا  لإسلامي 

ج اتبي   لبطاقة ن نمو لحقيقي لهذ   . (1)بالحجم 

 

لذهبية  20سم توضيحي  لإسلامي  لإسلامي): بطاقة  بي   (بنك 

                                                 

بط (1) لر لإسلامي على  بي  لرسمي لمصر  لموقع   :ي نظر 
http://www.dib.ae/ar/personal-banking/cards/al-islami-charge-cards/al-islami-

gold-charge-card/overview  
يخ  يل20م عاين بتا  .2014بر

http://www.dib.ae/ar/personal-banking/cards/al-islami-charge-cards/al-islami-gold-charge-card/overview
http://www.dib.ae/ar/personal-banking/cards/al-islami-charge-cards/al-islami-gold-charge-card/overview
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212 لبيع عبر  بحثلم نية بعقد  لال كتر لدفع   لانترنتلثاني: علاقة بطاقا 

بائن عن حمل ت وف   لز غنت  ، فقد  يا عديد ني مز لال كتر لدفع  ر بطاقا 
لتعر للسرقة، ما يصحبه من مخاطر  جر صر  لنقو  ف ر عنهم 

لسفر لمعق د عند  لتي يتعر  ناهيك عن مخاطر  ،لعملا   لها من يسافر لاحتيا 
جنبي  .لى بلد 
ر ف َ ني كما  لال كتر لدفع  سيلة   بطاقا  منة للبَيْع ت غنيهم عن  للتجا 

لنقو مم   لىا يقل  ستقبا كميا كبير من  ضافة  لسطو،  تفا  ل من حالا 
لمصد  لبنو  ستفا  قد  لنقدية.  لتي ترتبط بالتعاملا  لمز   لع ملة 

لبطاقا ستعما هذ  لمترتبة عن  ئد  لفو لرسو  لى ما  ،للبطاقا من  ضافة 
. لفاتو لتجا من خلا ما ي عر بالخصم من قيمة  لبنو من   تأخذ 

لتعامل بهذ  لعالمفيما يلي بيا  لحجم  تباطها بالبيو  ،لبطاقا عبر  مد 
 .لانترنتلمبرمة عبر 

ني  مطلبل لال كتر لدفع  لاعتما على بطاقا  يد  : تز  لأ
لبنك  لعميل  ني للتاجر  لال كتر لدفع  لذ ت وف  ر بطاقة  لثقة  ي عتبر عنصر 

ها، ففي  نتشا سبا نجاحها  لُأسر  2002سنة هم  لأمريكية ستخدمت 
لشر لدفع  865حدها  لا 1.7مليو بطاقة في عمليا  يليو  من (1)تر  .

                                                 

 (1) David Sparks Evans   ،«Paying with Plastic: The Digital Revolution in 

Buying and Borrowing», 2nd ed. 2005, The MIT Press , Cambridge, P 2 

http://books.google.dz/url?client=ca-print-mit_press&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-mit_press+BTB-ISBN:026255058X&q=http://mitpress.mit.edu/026255058X&usg=AFQjCNGLnDhe2YnnLPF7ZjOcoZdh6ePdIA&source=gbs_buy_r
http://books.google.dz/url?client=ca-print-mit_press&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-mit_press+BTB-ISBN:026255058X&q=http://mitpress.mit.edu/026255058X&usg=AFQjCNGLnDhe2YnnLPF7ZjOcoZdh6ePdIA&source=gbs_buy_r
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213 يلا  لتحو ني  لمصرفيةلمتوقع  ترتفع نسبة  لإل كتر لدفع  لتي تستخد بطاقا 

لى  لعالم   .(1)2020في سنة  %42حو 
لعالم قد فا  لمتد منها حو  لى   عد  لإحصائيا  مليا  2.1ت شير 

 .(2)2012بطاقة سنة 
نية لعا  لال كتر لدفع  نظمة  حصائيا  لدفع     2012كما ت شير  عمليا 

ني ت شك ل ما ن سبته  لانترنتعبر  لال كتر لدفع  جمالي  % 71باستخد بطاقا  من 
لدفع عبر شبكة  لفو  %29منها:  ؛لانترنتعمليا  لخصم  لبطاقا 

(Debit cards)، 42%  لإقر لإقر بنوعيها )بطاقا  لبطاقا 
لمؤج ل( لوفا  بطاقا   ، لبديلة لمتجد  لدفع  ر  ما نسبته ، فيما ت شك ل ط 

ني  ،(3)16% لال كتر لدفع  لحالا تَستخد بطاقا  لأخير في معظم  هذ 
لحا لخدمة با با يقة غير مباشر كما هو  بالتالي ف(PayPal) ل كن بطر  إ  ، 

ني ي قا  لال كتر لدفع  لاعتما على بطاقا  جمالي عمليا  %90نسبة  من 
لبطاقا، لانترنتلدفع عبر  بائن على هذ  لز عتما  هو ما  ؛هو ما ي بين مد 

ضح. لي بشكل  لمو لمخطط   يظهر 
                                                 

 (1) Gary Schneider ،«Electronic Commerce», cengage learning ،USA, P  
495  

لموقع (2) سا« statista.com»ي نظر  لد لإحصائيا  ص في  يةلمتخص  لاقتصا  . 
نية:  Internet Retailerمجل ة  نظر موقع (3) لال كتر لتجا  صة في   لمتخص 
 www.internetretailer.com/trends/consumers يخ ير21، معاين بتا  .2014فبر
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لدف21سم توضيحي  لنسبي لعمليا  يع  لتو ني سنة :  لإل كتر  2012ع 
لعربيةحت   عد  ؛ى بالنسبة للد  نية  لال كتر لتجا  غر حجم  غم ص 

ني فإ   لال كتر لدفع  نظمة  لبَيْع عبر  تطو   قع  لتعامل  لانترنتشهر مو ل  ت فض 
نيببطاقا  لإل كتر لبنكية   لدفع  لا  لتقليدية كالحو لطر  عن غيرها من 
لمثا  لدفع نقد  على سبيل   . لاستلا لفر  فإعند  لنيل  ل كتب  موقع  لبَيْع 

لأضمن،  لانترنتعبر  لأسر  ني ل كونها  لال كتر لدفع  لتعامل ببطاقا  ل  ي فض  
يق شركة  لأمو عن طر يل  هي تحو حيد  يقة بديلة  ستر لا يَطر سو طر

لموقع ،(Western Union) يونيو َستَر يونيو قد يؤخ  ر  ي ق ر ُ  لدفع عبر   
لا   ل كتب  سا  ستلا  لطلبيا حيث لا ي مكن    ، لفاتو بعد تسديد 
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لذ قد يستغر بضعة 215  ، لفر لنيل  عه في حسا شركة  إيد لوستر يونيو 

م   عتما يا   . لمصا يا عمل  لبريد  لاعلى  لحو ستخد  مكانية   ا عن 
كن  لمصرفية فإ   لك في  جابة  صريحة  عن  ضعو  لموقع قد  لقائمين على 

لك بسبب »لي: ي املاستفسا ك لمصرفية  لا  لحو للأسف، لا يمكننا قبو 
لمصر علينا عمولا غير   .(1)«محد مسبق اتفا ك لفة تحصيلها، حيث يَفر 

لدفع بعق لمطلب تبا بطاقا  لبيع عبر لثاني:   لانترنتد 
لتي تتم   لدفع  ل كبير لعمليا  لنسبة  لدفع     باستخد بطاقا 

ني لمبرمة عبر  ؛لال كتر لبَيْع  لممي  ز لعقو  لخصائص  ت بي ن بوضو  م ن بين 
ني فيها  كونها عقو  يتم   ؛لانترنت لال كتر لدفع  لثمن باستخد بطاقا  فع 

م ا بش لدفع عبر  ؛كل مباشر لك  يق  سطا  ر حيث يَتوف   لانترنت عن طر
لحالة لا يضطر ُ لإعطا بيانا بطاقته للبائع. لأما لأن ه في هذ   للمشتر مزيد  من 

لبَيْع عبر  تبا بين عقو  لا لدف لانترنتهذ  ني يطر بطاقا  لال كتر ع 
ا ستخد بطايتعل   شكالا  فقهي ً فع ثمن ق بشرعية  ني في  لال كتر لدفع  قا 

يا عبر  متد  ،لانترنتلمشتر لإشكا  لفقهي حو  ي عتبر هذ  للإشكا 
ستخ لة لبحث مسألة  في ما يلي محا تها،  ني بحد  لال كتر لدفع  مها بطاقا  د

 .لانترنتللدفع عبر 
                                                 

يخ  (1) لشركة: معاين بتا بط  لفر على  لنيل  لمتوفر بالنسبة لموقع  لدفع   21جع طر 
 http://www.neelwafurat.com/help/paymentmethods.aspx  2014فيفير 
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216 ني  بحثلم لال كتر لدفع  لمتعلقة ببطاقا  لأحكا   لثالث: 

لمستجد   لأمو  ني من  لإل كتر لدفع  نظر  لتعق د نظر  ل كو بطاقا   ،
لشرعية من  لناحية  لبطاقا فقد كا بحثها من  لتي يقو عليها نظا هذ  لعلاقة 

غم  لمستعصية،  لا    تعد  لبحو  لموضو  لمعاصر في هذ  لأبحا   
لبحث في موضو ا حولها، لذلك يجد لخلا ما  قائم   بيا سبب صعوبة 

لخو ني قبل  لإل كتر لدفع  لأحك بطاقا  لمتعل  في   قة بها سو بشكل عا ا 
لبيع عبر ما تعل    .لانترنتق بعقد 

ني مطلبل لال كتر لدفع  لبحث في موضو بطاقا  : صعوبة   لأ
لفق لنقاشا  لعديد من  ني  لال كتر لدفع  ثا بطاقا  هية، فقد لقد 

لإسلامي بمدينة  لمؤتمر  لتابع لمنظمة  لإسلامي  لفقه  ص مجمع  تَيه  جد َخص 
ستيفا  نظر  لعد  ني،  لال كتر لدفع  لثامنة لمناقشة موضو بطاقا  لسابعة 

لمقد   لعاشر لمناقشة لبحو  ته  لمجمع بتخصيص  لموضو قا  نب  مة لجميع جو
لموضو من محا هذ  ، كما كا هذ   لخامسة عشر. تهلموضو

م ن  ني،  لال كتر لدفع  لبحو في موضو بطاقا  لعديد من  قد ك ت بت 
 : لموضو يدمَن َكتب في هذ  بو  لل   ه  لمصر، بكر عبد  لست  ، فيق يونس  ا عبد 

لمنيع، بو غد   لل   ه بن سليما  بو سليما، عبد  لوه ا  لأشقرع، عبد  ، مر سليما 
يه حم ان لز  ه ، ز  .حيليبة 

لعديد من  لرئيسة في  لمحا  ني من  لال كتر لدفع  كما كا موضو بطاقا 
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لثانية عشر للاقتصا 217 لبركة  لعلمية كند  لمؤتمر  لند 

لقانو (1)ه1417لإسلامي يعة  لشر نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  مؤتمر   ،
لمحاسبة (2)ه1424لعا  مؤتمر هيئة  لإسلامية ،  لمالية  جعة للمؤسسا  لمر

 .(3)ه1424بالبحرين عا 
لذ ي بيح  نظر  لغر  ني قد نشأ في  لال كتر لدفع  ل كو نظا بطاقا 

ي ة لر بو سته ؛لمعاملا  لو  لذين حا لنظا على  ستشكل هذ  لناحية  فقد  من 
لدف ،لفقهية لأمر صعوبة تعق د نظا بطاقا  ني بحد  ما   لال كتر   ؛ته ع 

لمصد لها لبنك  لبطاقة   ،يرتكز على مجموعة علاقا متشع بة تربط بين حامل 
عية ،لتاجر لر لوضعية في كل عملية شر يقو بها حامل لمنظمة  تظهر هذ   ،

ني  لإل كتر لدفع  ليبطاقة  لمو لتخطيط   .كما يظهر في 

                                                 

لند بعما عا  (1) ها.ه1417ع قد هذ  حد محا لائتما  كا موضو بطاقة   ، 
سة. (2) لد لأكبر من  لقسط  لائتما  قد نالت بطاقا  لمؤتمر بالإما   ن ظ  م هذ 
خ (3) لبحرين،  لة  لمؤتمر بد لائتما ن ظ  م هذ  لأفكا بشأ بطاقا  لاختلا في  ص لمناقشة  ص 

لإسلامي.  لتأمين 
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ني 22سم توضيحي  لال كتر لدفع  لية عمل نظا بطاقا   :(1) 
ني قد  إ  خر ف ناحيةمن  لال كتر لدفع  حد في نظا بطاقا  لو لشخص 

لناحية  لنحو يصعب من  على هذ  صف،  كثر من  لعلاقة  طر  يجتمع فيه من 
سا  لبطاقة على  لتخريج لعلاقة معي نة من علائق  لعقو لشرعي ة  حد من  عقد 

لة لإسلاميقه لفلمسم ا في  لحو ل كفالة ،كعقد  على هذ  ، عقد  لك،  نحو 

                                                 

لباحث. (1) عد   من 
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219 لباحثين ختا بعض  لحقو  (1)لأسا  ترت بها كذ مناقشة  لتي تول دها  ما  لالتز

ني في لال كتر لدفع  علاقة تعاقدية بصفة منفركل   بطاقا  في هذ يقو  ،مرحلة 
ي :  ه حم انز لبطاقا لتي لم »عن هذ  لمستجد َ  لمعاملا  بة من  لمرك  تها  ت عتبر بصو

ب تحت عقد   لمرك َ لا تنطو بمجموعها  لسن ة،  لكتا  ٌ تشريعي في  من  ير فيها نص 
لمسم ا لاند تحت بعضها ؛لعقو  لتكييف  ها تقبل  جز  .(2)«إ كانت 

ضة  من  ا  ل لنهج لقي معا يد  هذ  بو  لل   ه  لمتعي   بكر عبد  خر قر  بأ  ن 
ن   حلها،  مر صفاتها،  مو طها،  لعملية بجميع شر بط لحكم على هذ  بطة تر ها متر

 . (3)لر بالبد
لمعاصر حو موضو بطاقا     ني ل م تصفح لما َكتبة  لال كتر لدفع 

ن   فها على  عتبرها سيجد مَن كي َ من   ، لضما من خر جها على  لوكالة،  ها من قبيل 
ها صو   من   ، لقر سا  فها على  من كي َ لة عقد كفالة،  لحو ، (4)من صو 

                                                 

لبعلي (1) لحميد  لفقهي»، ي نظر: عبد  لتخريج  لفني  لتصوير  لمصرفية،  لائتما  ، مؤتمر «بطاقا 
لشري ، تنظيم كل ية  لقانو لشريعة  نية بين  لال كتر لمصرفية  لإما لأعما  لقانو بجامعة  عة 

بي من  صناعة  لمت حد بالتعا مع غرفة تجا  لأ  11لى  9لعربية  ، 2، ه1424بيع 
746. 

(2)  ، يه حم ا لاقتصا»نز لما   .150، «قضايا فقهية معاصر في 
يد،  (3) بو  لل   ه  حكامها»بكر عبد  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها   .53، «لشرعية بطاقة 
لإسلامي  (4) لمؤتمر  لتابع لمنظمة  لإسلامي  لفقه  لسابع من مجل ة مجمع  لعد  بحا  ي نظر مجموعة 

.  بجد 
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220 بوها مجر  من  بأن   عد بقر  صعوبة  هي  متباينة تعكس بحق   ،(1) 

لموضو  لذلك تجد بحث هذ  لشرعية،  لناحية  لأشقرمن  قد كتب في  سليما 
لشرعي  لتابعة للمجلس  لشرعية  سا  لد عد  بنا  على طلب لجنة  لذ  مقدمة بحثه 

جعة للمؤس   لمر لمحاسبة  لإسلامية في لهيئة  لمالية  لم »: 1999عا  لبحرينسا 
جهه في  كن لبطاقا  ي و لخبير بهذ  لذ ي مكن للباحث غير  لعنا   بمقد 

لنظر  لبحث  ثنا  كثر من مر  في  جدتني  قد  لتي  ع يت  لتحقيقها،  لمهم ة  تحقيق 
عسير ، فالمهم ة شاق ة  لدعو لاستجابة لهذ  فضت  كو قد    .(2)«تمن ى  

سة  ت مهم ة  ني حت ى على قد شق َ لال كتر لدفع  لمختصين في نظا بطاقا 
لبحرقد صر َ بذلك  ،لقانو لعز ممد خليل  لي  حمد  لم »بقولهما:  عدنا 

ستخد لمتفر عة عن  لقانونية  لعلاقا  حد  ينطبق على مجمل   هذ نجد تكييف ا 
إن   ختص  لبطاقة،  ما عد  تكييفا  لة تنظيم  تأصيل علاقة كل   ما كن ا  منها في محا

 ، لدفا عنه بنجا حا ما ي مكن  لط ر لا نجد في هذ   ، لمصا ما من بطاقا 
لماضي  لتعامل مع م تغي ر  لم يسبق له نظير في  لفقها في  لأمر في جوهر يعكس حير 

لمتفر عة عنهمن حيث  لعلاقا  تشع ب   .(3)«لطبيْعة 

                                                 

يد،  (1) بو  لل   ه  لشرعية»بكر عبد  حكامها  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها   .58، «بطاقة 
لأشقر،  (2) لبطاقا»عمر سليما  لائتمانيةسة شرعية في   » ،6. 
(3)  ، لعز لي  حمد  عدنا  لبحر  لمترتبة »ممد خليل  لقانونية  لآثا  لائتما  بطاقا 

، تنظيم «بموجبها لقانو لشريعة  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  نة، مؤتمر  سة قانونية مقا  ،
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221 لبطاقا بوجه عا مطلبل ستخد  حكا   لثاني: 

لتي  نظر  ضيع  لمو ل كونه من  ني،  لال كتر لدفع  لتشعب موضو بطاقا 
ل كث ي الا تز ت ثير  تفا لفقهية،  لنقاشا  ق ببطاقا للإطالة في ما يتعل   ير من 

ني في لإل كتر لبحث لدفع  لجزئية من  لاقتصا على بيا حكم  سيتم   ؛هذ 
لشرعي لبطاقة  لتكييف  لمختلفة حو  لآ  لبطاقا  بسط  ستخد هذ 

لك    ني؛  لال كتر لمعاصر  لدفع  لمعاملة  لشرعي تبسيط  لتكييف  لغر من 
لة( لنا لإسلامي ليسهل  ،) لفقه  لحكم تخريجها على صو مألوفة في  ستنبا 

ب  لا   ،لشرعي لها لة على تكييف م وَح د َصع َ لنا تفا من  هذ    عد 
ها  عتبا لأحر  بالتالي يكو من  لإسلامي،  لفقه  تخريجها على صو مألوفة في 
لبحث من جديد،  لإسلامي تستوجب  لفقه  صو جديد ليس لها نظير في 

لى لك بالنظر  ستهاجزكل   يكو  لحكم  ،ئية من جزئياتها  ستخلا 
فقها. لذ يو  لشرعي 

ني سيتم   تماشي ا لال كتر لدفع  لثلاثي لبطاقا  لتقسيم  لتعر   مع   فيما يلي 
.كل   لحكم  نو على ح د

                                                                                                                            

لمتح لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  بي من كل ية  صناعة   9د بالتعا مع غرفة تجا 
لأ  11لى   .1001، 3، ه1424بيع 
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222 لأ لفولفر  لخصم  ستخد بطاقة   : حكم 

سيلة  لسح سبق بيا    لفو ت عتَبر  لخصم  لنقو من حسا بطاقة  ب 
لشيك لا  في (1)لعميل على غر  ، لذلك فإ  حاملها لن يستطيع  يسحب بها 

ستعمالها في تسديد ثمن  ن ه لا يستطيع  لمتبقي في حسابه، كما  لرصيد  ح د  
يا لمشتر قل  من ثمن  صيد  ياته  كا  لكمشتر ني  ؛  لال كتر لنظا  لأ  

لبطاقة لثمن. سيقو برفض   كأ لدفع 
ستخد بنا  على ما سبق فإ   جا  لفقها قد  لنو من  غلب  هذ 

ية، لأن   ؛لبطاقا بو ستعماله محذ شرعي، فليس فيها ق ر  ه لا يترتب على 
يدهو  لا مخالفا شرعية، فها بو  لل   ه  شد    بكر عبد  ضين  لذ ي عتبر من  لمعا

لائتما في كتابه:  حكامها »لبطاقا  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها  بطاقة 
لوَْصف  لَيْسَْت َمحل َ َبحْث  »؛ ي صر   قائلا : «لشرعية لب طاقا بهذ  و  م َن  لن َ َهَذ 

ل  هَا؛ مَا لم َيحَصْل لَها شَرْ  َ  َ َ َشائ بَة  في ح  َضافي يَنْق ل هَا م َن ل عَدَ   ج و   َْصف    
يل  حَام ل   َه يَ في حَا  َتحْو  يم ،  ْحر  لت َ لى  حَو  لها  َي  َكَالَة "، ل أ َ لح ل  ،  اج ر  تَك و : " هَا ل لت َ

دَ  عَنْه  م ْن ح سَاب ه   اب الَه  ح سَ  لَه  ب الس َ ، فَوَك َ  َ لمصْر  َ   .(2)«لَد
لفحت    ن   قها عدى من  من  لفو  لخصم  لتعامل ببطاقة  ما جو 

                                                 

لصفحة  (1) لبحث.  188 ي نظر   من هذ 
يد،  (2) بو  لل   ه  لش»بكر عبد  حكامها  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها   .28، «رعيةبطاقة 
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223 لبطاقا لنو من   .(1)ستند على تصو  لا ينطبق على هذ 

لمتعل قة ببطاقا  لعمليا  لبنك في تسيير  تحم لها  لتي  لتكاليف  لى  بالنظر 
جو  لفو من  يف  لخصم  مصا ل كهربائية للموظفين،  لاتصالا لطاقة 

لبطاقة في شكل لصيان لبنك من حامل  لتكاليف فإ  ما يأخذ  غيرها من  ة، 
لمقد   ؛سو خدمة لخدمة  هي هنا مقابل  لأجير  جر   مة للعميل. يأخذ حكم 

لحامل عن سم ا من حسا  لبطاقة  يقتطع  كل   عليه يجو ل  م صد  
لرسم ثابت   يطة  يكو  لمبلغ عملية سحب شر ، كما يجو ا مهما كا  لمسحو

سوم ال   لبطاقة  يقتطع  لاشتر   م صد   لبطاقة  نظير  صد  تجديد  على 
تكو  ، لمقد  كل   لسنو لخدمة  جر مقابل  لرسو بمثابة   .(2)مة للعميلهذ 

لباحثين قد  عد   سم ثابت على عمليا  لمعاصرين من  خد  جو 
جا باقي  لاشتر لسحب، كما  لعميل نظير  لتي ت قتَطع من حسا  لرسو 

                                                 

لأشقر،  (1) : عمر سليما  لآ لائتمانية»ي نظر تفصيل هذ  لبطاقا  ، «سة شرعية في 
92. 

سما  سنوي ا قد  (2) بائنها  تقتطع  ئر من  لجز لك ما تأخذ مؤس سة بريد  لاشتر  300مثا   نظير 
سما  قد  ، كما تقتطع  لبطاقا لي تابع  عن ك30لسنو بنظا  ل  عملية سحب تتم  عن طريق صر  

سما  قد  قتطا  خر فيتم   لآتي تابعا  لمؤسسة  لصر  ما  كا   ، لمسحو لمبلغ  للمؤس سة مهما كا 
يخ  معاينhttp://www.poste.dz/services/taxe/taxescp/inter.php.htm ي نظر: . 35 بتا
 .2014فريل12

http://www.poste.dz/services/taxe/taxescp/inter.php.htmمعاين
http://www.poste.dz/services/taxe/taxescp/inter.php.htmمعاين
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224 لبطاقا صد  تجديد  ؛  نظير  لثانية (1)لسنو لبركة  قر ته ند  هو ما   ،

صت لمناقشة بعض  لتي خ ص  سة(  لسا لفقهية  لحلقة  لإسلامي ) عشر للاقتصا 
لإل كتر لدفع  كا موضو بطاقا  لمعاصر  لمصرفية  حد لقضايا  ني 

ها  . (2)محا
لثانية عشر  ته  لرسو في  خذ هذ  لإسلامي  لفقه  جا مجمع  كما 

يا من  لمنعقد لى  25بالر لآخر  قد نص  هذ 1421جب  1جما  ه ، 
خذ م صد  »لقر على: لعميل   جو  لإصد  سوم  ها من  ا مقطوعة عند 

جر   لمقد مة منهعلى ق افعلي   لتجديد بصفتها  لخدما   . (3)«د 

                                                 

لك: (1) جا  لذين   من 
سماعيل،  حمد  ل كريم محمد  لفقهية»  عبد  حكامها  لمصرفية، حقيقتها  ، 2، «لعمولا 

، ه1432 يا لر شبيليا،   .605،  كنو 

لزحيلي،  هبة  : بحو »   لمعاصر لمالية  حلولمعاملا  لفكر، ه1423، 1، «فتا    ،
 .540مشق، 

 ، لدبيا بيا بن محمد  لفقهي»   لتكييف  لائتما   .40، «بطاقا 
لند ق  ( ع  2) لفتر ما بين د هذ  لهاشمية في  نية  لأ لأ  2-1بعَم ا بالممل كة  بيع 

فق 1417 لمو  .1996يوليو   17-16ه  
لمجمع،  (3)  .459، 3، 12لعد مجل ة 
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225 لأ لمتجد لفر  لإقر  ستخد بطاقة   : حكم 

لمتجد  يقو على  سبق بيا    لإقر   حتسا فائد  عننظا بطاقا 
لمسحوكل   لمبلغ  قل  من  صيد  لعميل  كا  في (1)عملي ة سحب  يقو بها   ،

لإقر لعميل بطاقة  ستعما  ياته فإ  حالة  ثما مشتر لنظا   في تسديد  هذ 
ين ي مَك  ن لتي في  م ته،  ي سد   :لعميل من خيا لمديونية    جز  م ا  ي سد   كامل 

حتسا فائد قسا مع  لباقي لي دفع على  يؤج ل  لصو  ،منها  يت ضح من هذ 
بو     لر لتعامل  لبطاقا يقو على  لنو من  لتعاملا  لذ ي عد  هذ  من 

لإسلامية. يعة  لشر  لمحرمة في 
لمطه   ة  لسن َ ل كريم  لقر  با م حر َ بنص   ، قا تعالى:فالر ه ٱلۡبيۡع  ر حل   ٱلل   َ

ۚ با بالحركما توع د جل   ،(2)حر   ٱلر بو  لر كل  قا  ،علا من لم ينته عن 
ؤۡمنين  تعالى: ه  ما بقي من ٱلر بو  ِ كنتم م ُ منو ٱت  قو ٱلل   ها ٱل  ذين   ٢يَٰأي ُ

 ۡ ِإ تبۡتم سولهۦ   ه  ۡ م ن ٱلل   نو بحر ۡم تۡفعلو فأۡ ۡموٰل كۡم لا فِإ ل   َ فل كۡم  
لا تۡظلمو   .(3)تۡظلمو 

:  بي هريرعن  سل م قا لل   ه عليه  لنبي صل ى  لل   ه عنه    جتنبو »ضي 
بع  سو لم لس   : يا  . قالو لش ر لل   هوبقا  : ؟ قا قتل لل   ه با ما هن   لس حر,   ,

                                                 

لبحث. 190ي نظر   (1)  من هذ 
لبقر (2) لآية سو   ،275. 
لبقر (3) لآيتا سو   ،278-279. 
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226 لل   ه  ل  تي حر    ا باللن  فس  كل ما ل   َ لر با,  كل  َ  , ول ي ل حق  لت   لز  حف, يتيم,  يو 

لم لل نا حص قذ   .(1)«مؤمنا غافلا 
لإقر شبيهة بما كا متعاملا  به  بو في بطاقا  لر لقر  ت عد ُ صو 

لجاهلية لر  بَا ف ي: »لموطأتقضي  ت ربي؛ جا في  :بقولهم في   َ ْ ل كَا َ ة   َاه ل ي َ ج
ج ل   لر َ ج ل  عَلَى  َ ل لر َ َ ل يَك و ، فَإ  جَل  َ لَى  ب ي؟ ل  حَل َ حَق ُ   ْ ت رْ َ تَْقض ي  َ  :َ َأجَل ، قَا

رَ عَنْه  ف ي خ َ َ َ َ  ف ي َحق  ه   َ ا  ل َ َإ  خَذَ،  َ ْ قَضَى  ب (2)«َأجَل  ل فَإ  عق َ بقوله:  لباجي، 
َيْنَ » َ ب ا لَا خ لَا يم ه  ل هَذَ م م َ  .(3)«م ْسل م ينَ ف ي َتحْر 

حمدس ئل  لذ لا شك   لإما  با  لر :  عن  َيْن  »فيه فقا َ لَه   ْ يَك و َ ه وَ 
َ  هَذَ ف ي َ َ لما   َ  ف ي  َ ه   ْ لَْم يَْقض  ب ي؟ فَإ  ْ ت رْ َ تَْقض ي  َ  .(4)«َأجَل  ل فَيَق و  لَه : 

شتمالها  لمتجد  على  لإقر  َ بطاقا  تفق جميع من  لقر قد  على 
في هذ يقو   ، لأشقرلربو لائتما على : »عمر سليما  لباحثو في بطاقا  ي جمع 

                                                 

 متفق عليه: (1)
لوصايا، با قوله تعالى  ، كتا  لبخا    نما يأكلو في ليتامى ظلم ا  مو  لذين يأكلو   

سيصلو سعير  بطونهم قمنا    .2766،  حديث 
قم كبرها، حديث  لكبائر  ، با بيا  لإيما  .132  مسلم، كتا 

لدين،  (2) لربا في  ، با ما جا في  لبيو لإما مالك في موطئه، كتا   .672، 1خرجه 
، ه1420، 1، «لمنتقى»لباجي،  (3) لعلمية، بير ل كتب    ،6 ،499. 
لقيم،  (4) لموقعين»بن   .398، 3، «علا 
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227 لفائد ن   ب اها تقو على عقد يشتر  ية،  على عقد  بو . (1)«صريح بعبا  لر

لإجما قد تحد   لضريرلصد يق محم   عنه هذ  لذين كتبو في يت  »بقوله:  د  فق جميع 
ب   ن ه يحتو على فائد ) لنو على  فةهذ  ها تتضمن (2)«ا( معر ن  لى  قد خلص   ،

ا قر   قرض  مر      بفائد  لبحث عن بديل  لها لك  ها   .(3)كا  لإبعا
لإسلام لفقه  لبطاقا عن مجمع  لنو من  لي قد صد قر بمنع هذ  لد ي 

لثانية عشر  ته  لإسلامي في  لمؤتمر  يالمنبثق عن منظمة  لممل كة في  بالر
ية لسعو لآخر  25، من لعربية  يتعل  1421جب  1 لىه  1421جما  ق ه ، 

قم:  لائتما غي 108لأمر بالقر  لمغطابشأ موضو بطاقا  قد جا في ر   ،
 : لقر عَام َل ب ها،  كانَت »هذ  لت َ َلا   ، ا لم غَط َ لا ئْت ما  غَيْر   ْصد  ب طاقَة  لا يج و  

لب طاقَة عا م   َ طال ب   َلَوْ كا ي َة، حت ى  بَو  َ فَائدَ   يا َطة  ب ز  مَْن  امَشْر دَ  ض  لس َ عَلى 
لم ما   لس َ   َ ان يفَتْر  .(4)«ج َ

                                                 

لأشقر،  (1) لائتمانية»عمر سليما  لبطاقا   .105، «سة شرعية في 
لضرير، ( 2) لأمين  لإئتما»لصد يق محمد   .639، 2، «بطاقا 
لسابق، ( 3)  .651لمرجع 
لعد  (4) لمجمع،    .459،  3،   12مجل ة 
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228 لثاني لمؤج للفر  لوفا  ستخد بطاقة   : حكم 

لمؤج ل  سبق بيا    لوفا  لحصو على قر  في بطاقة  مكانية  ت تيح لحاملها 
لقر  َلز تسديد  ي لغالب عن شهر،  منية محد  لا تزيد في  لمد   حد  معي نة، 

يقا   يتم ُ   ، لمد  إ تكر َ  كاملا  قبل نهاية هذ   ، لسد ر عن  لبطاقة  تأخ َ
حيان ا  لتأخير يتم   لتسديد،  لقانوني ة ليتم َ  ر   متابعة صاحبها بالط ُ لبطاقة،  لغا  

لتأخير مة  على  َ عليه غر  .(1)ت فر
لتي مسألة عتبر ت   لإشكالا  لتأخير من بين  ما  لد تغر عتر 

ل لمؤج ل  لوفا  لبطاقة مشابهة لبطاقة  ي ة، فهي تجعل هذ  بو لر لبنو  ها  تي ت صد 
شتمالها على محظو  لمتجد  من حيث  لإقر  لتأخير  لبطاقا  ما  شرعي، فغر

يا   لأجل ت عتبر  ي ة مقابل  لتعامل  ،بو لفقها حو حرمة  لم تختلف  
ي   بو لر لبنو  ها  لتي ت صد  لمؤج ل  لوفا  مسألة خصم جز من  كما تعد   ة.ببطاقا 

لبطاقة من  لبنك مصد  لتاجر لفائد  يا من حسا  لمشتر  لإشكالاقيمة 
سي هذ لخلا فيها بين  حسم  . لتي لم ي  لبطاقا  لنو من 

لمؤجل لوفا  لتأخير في بطاقا  ما  لى: غر لأ  لمسألة 
ب    لر لبنو  ها  لتي ت صد  لتأخير  ما  لمؤج  غر لوفا  ي ة تجعل بطاقة  ل و

ما  مشابهة   شتمالها على محظو شرعي، فغر لمتجد  من حيث  لإقر  لبطاقا 
لأجل ي ة مقابل  بو يا  لفقها حو ح   ،لتأخير ت عتبر  رمة لم تختلف  

                                                 

لبحث. 191ي نظر:   (1)  من هذ 
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ي ة لاشتمالها على هذ229 بو لر لبنو  ها  لتي ت صد  لمؤج ل  لوفا   لتعامل ببطاقا 

. ما  لغر
يديقو  بو  لل   ه  لجاهلية : »بكر عبد  با  لتأخير هي محر مة  من  ئد  علم   فو
لخلا ا  ت ربي،إم   م ا  تَقضي جما  لا يجو فيه   .(1)«هذ محل  

لبنكية  د عثما شبيرمحم   ير لبطاقة  ي ة توقع    لتجا لبنو  لصا عن 
لشرعي ة مثل:  ير  لمحا لتأخير، حاملها في بعض  ما  ئد غر عو  ، ل كفالة بأجر

ي ة بو لر لعمليا  لك من  غير   ، لقر  .(2)تأخير 
لضريرلصد يق محم  يقو  لمؤج ل: د  لوفا  لشا  ضح   » عن بطاقة 

لتأخير،  (3)كا لفائد عند  ا فيه  ط  ا مشر لقانوني ة تتضمن قرض  حسب حقيقتها 
ي ة بو ها معاملة  ، لأن  لشر لاشتر فيها محرم ا بسبب هذ   .(4)«فيكو 

بو سليماير  لوه ا  لإقر  عبد  بطاقة  لمؤج ل  لوفا    بطاقة 
اتتضم نالمتجد   ط  لفسا  شر لعقد بالبطلا  هو ما (5)باطلة  تؤث ر على صح ة   ،

                                                 

يد،  (1) بو  لل   ه  لشرعي ة»بكر عبد  حكامها  ي ة  لتجا لبنكي ة  لائتما حقيقتها   .57، «بطاقة 
لإسلامي»محمد عثما شبير،  (2) لفقه  لمعاصر في  لمالي ة   .195، «لمعاملا 
لمؤج ل. (3) لوفا   يقصد بطاقة 
لضرير، لص (4) لأمين  لائتما»د يق محمد   .650، 2، «بطاقا 
(5)  ، بو سليما لوها  لرصيد»عبد  لمباشر من  لسحب  ضي ة  لإقر لبنكي ة  ، «لبطاقا 

221. 
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230 ليه  لز حيليخلص  ها ممنوعة شرع   هبة  ن  بوا قر   لر لتعامل   .(1)، لوجو 

لك  لإسلامية عملا  بملاحظا هيئاتها لأجل  لمصا  فقد قامت 
فا مؤج   صبحت تكتفي لشرعية بإصد بطاقا  لتأخير،  ما  ل خالية من غر

مطالبته قضائي ا بوقف بطاقة لمماطل   .لعميل 
طنية  عالمية للمماطلين  لمماطل في قاعد بيانا  لمدين  قد يكو  

لتأخير  ما  شد  من غر فضه فيلأن   ؛عقوبة  لى  لتي كل   ها تؤ  هي   ، لبنو
لل   ه بن سليماسم اها  لتي تر لباحو عبد  لضمنية  مة  من يحا كل   بالغر

لائتماني يخه  لسلبي في تا ثرها  لمستقبلية على  ،لمماطلة حين ي فك ر في  ته  قد
 .(2)لاقتر

لتاجر لفاتو من حسا  لثانية: خصم جز من قيمة   لمسألة 
لتأخير  ما  لعميل  شكالية   كانت غر يسهل حل ها بالنص  على عد تحميل 

ما   تأخ ر، فإ      لبائع  غر يا من حسا  لمشتر خصم ن سبة من قيمة 
لمصد للبطاقة ت عتبر مسألة م ستعصية لبنك  هم  عائد   ؛لفائد  لخصم ي عتبر  لأ  هذ 

بالتالي فإ   لبطاقة،  صد هذ  لبنو من  ْ  تنتظر  لخصم مَن لبنو من هذ  ع 
                                                 

لزحيلي،  (1) لائتما»هبة  لإسلامي «بطاقا  لفقه  لخامسة عشر لمجمع  ، بحث مقد للد 
لمؤت لتابع لمنظمة  لي  لإسلامي، مسقط ) سلطنة ع ما ( لد فق 1425لمحر   19 - 14مر  لمو ه ، 

 .16، 2004ما    11 – 6
(2)  ، لباحو لل   ه بن سليما  لمالية»عبد  لمعاملا  حكامها، بطاقا   .62، «ماهيتها 
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231 لبطاقاسيجعلها تتوق   صد هذ  ية لإصد  ؛ف عن  لاقتصا لجد  لعد 

لغر  لبنو في  لخصم، بل    لاستفا من هذ  ني   لال كتر لدفع  بطاقا 
ئد  لفو لمتأت ية من  ئد  لعو يلها على  كثر من تعو لتاجر  لخصم من  ت عو   على هذ 

ما لتأخير.من غر   
لمنيع يقو لل   ه بن سليما  فة بطاقا »: عبد  لع مولا هي في نظر  هذ 

تسابق  ها  نتشا لبطاقا  لرئيسية لقيا هذ  لى  لأ لركيز  هي   ، لائتما
ها، صد لمالية في  لمؤسسا  لا ... لمصا  لما  كر خ بر      ستثماقد 

لمختلفة،  مجالاته  لاستثما  سائل  ئد على غيرها من  لعو ضعا  لتعامل بها ي عطي 
هم   لعمولا  عتبا هذ  لائتما فهي تت فق على  نو بطاقا  مهما تعد  

لبقا ،عائد لاستمر في  نه لا ي مكن للبطاقا   .(1)«بد
يديقو  بو  لل   ه  لد»: بكر عبد  لبضاعة هذ هو  فع حسم نسبة من قيمة 

لائتما لذ تقو عليه بطاقة  هو   ، لإصد لرئيسي لجهة  لدخل   فإ   ،لأساسي 
سطتها بضاعة لمصد للبطاقة حينما يشتر حاملها بو لإصد لا  ؛لجهة  فإ  جهة 

ت لفو لمستحق في  لمبلغ  لا  تدفع للتاجر نفس  ن سبة منه، كفائد يدفعها  م  سْ بعد حَ  ير 
لى  من بطاقة  خر،  لى  لنسبة من م صد  تختلف هذ  لبطاقة،  لى م صد  لتاجر 

هي تتر من  ، لى 1 خر لبنو باسم: %8  هو شبيه بما يسمي لد   ،%
                                                 

لمنيع، ( 1) لل   ه بن سليما  لائتما»عبد  لتابع«بطاقة  لإسلامي  لفقه  لعالم  ، مجل ة مجمع  بطة  لر
لعد لمكرمة،   .106، 11لإسلامي بمكة 
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شكا ير على شرعية 232 هم   لمدفوعا هو  لنو من  هذ   ،" لكمبيالا "خصم 

 .(1)«لعملية
لتاجر للبنك نظير  لتي يدفعها  لمصرفية  لع مولا  لخصم ضمن  ي صن ف هذ 
لبنك من  لتي يأخذها  لعمولا  هي تختلف عن  نية،  لإل كتر تعامله بالبطاقة 

لمتعل   لخدما  لبطاقا لتاجر نظير  مة لنظا  للا لتاجر بالأجهز  يد  قة بتز
نية  . (2)لإل كتر

لآلية يمكن لملية ع تتم   لشر هذ   ، يقة معق د لتاجر بطر خصم من قيمة فاتو 
لاحتياطي  سة حديثة صا عن  نا كما  في  لتخطيطي  لاستعانة بالرسم 

لأمريكي لي  ٌ  ، مع ملاحظة   (3)لفد لرسم خا   بعملية تسو  بسيطة: هذ 

                                                 

يد،  (1) بو  لل   ه  لشرعية»بكر عبد  حكامها  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها   .42، «بطاقة 
سماعيل،  (2) حمد  ل كريم محمد  لتفصيل: عبد  حكامها »لمزيد من  لمصرفية، حقيقتها  لعمولا 

، ، ه1432، 2، «لفقهية يا لر شبيليا،   .604 كنو 
(3)   Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins ،«Who Gains and Who Loses 

from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03, 

Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_Boston
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لتاجر 23سم توضيحي  لخصم من قيمة فاتو   : عملية 

لمخط   لى  لإيضا ي  ستنا   لمزيد من   ، علا لاستعانة بالمثا ط  مكن 
لتاجر سلعة  بسعر موح د بو نقد  100 لتالي: يعر  لز فع  فع   )سو   

ني( لإل كتر لدفع  بو بطاقته للتاجر لتسديد عندما يقد   ،باستخد بطاقة  لز  
إ  ؛لثمن لتاجر،  لمتصل ببنك  لبطاقا  لبطاقة في قا  خا  لتاجر بإ يقو 

لذ يقو باقتطا لاتصا بم صد   لبطاقة يتم   تلب  ق    ) لزبو لبطاقة )بنك   99  
لزبو مانح ا ها  من حسا  لبطاقة من  كا م   1له مكافأ  قد لبنو  صد 

بائنها م  قد  لتي ت   ، ثم   لز بو بخصم  كافآ لز بعدها يقو  ، لصالحه 0.5يقو بنك 
يل  لأخير يقتطع 98.5بتحو لتاجر، هذ  لى بنك  يحو   0.5     لصالحه، 

لتاجر لى حسا  لأخير قد تحص   ،لباقي  لتاجر في   ،    98ل على فيكو 
. 2لى خصم  لتعامل بالبطاقة قد   لفاتو  % من مبلغ 
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234 لخصم:قد  لفقهية حو هذ  لآ  ها  ختلفت  ن  لمانعو  فمن جهة  

لاقتطاعا  لبطاقة بالفائد من خلا  لذ يعو على م صد  لإقر  تقو على 
لتاجر لمصد  للبطاقة من  لبنك  خذ هذ  ،لتي يأخذها  لاعتبا قا بمنع  لهذ 

لمعاصرين منهم: لخصم ع يدد  من  بو  لل   ه  لدبو ،(1)بكر عبد  هيم فاضل  ، (2)بر
لنشمي لشبانيمحم  ، (3)عجيل  لل   ه  لل   ه، (4)د بن عبد   (5)لمنيع بن سليما عبد 

 : قا لخصم "جرثومة"  لبطاقة   »لذ سم ى  لشي  ،هنالك جرثومة في هذ  هي 
لجرثومة ،لذ نتأل م منه لى قتل هذ  لمجْمَع  لخ ير  ،نتمن ى  يوف ق  لها بما فيه  إبد

ما لها من منافع لبطاقة  بقا هذ  لجرثو ،للمسلمين مع  لل   ه  -مة هذ  هي  -حفظكم 
لتاجر لبطاقة من  قع ما يتقاضا مصد  لو  .(6)«في 

لبنك من  لتي يأخذها  لاقتطاعا  عتبر  لمجيزين قد  خر فإ   من جهة 
                                                 

يد،  (1) بو  لل   ه  لشرعي ة»بكر عبد  حكامها  ي ة  لتجا لبنكي ة  لائتما حقيقتها   .57، «بطاقة 
لدبو،  (2) هيم فاضل  لإئتما»بر لإسلامي»، «مناقشا حو بطاقة  لفقه    8، عد«مجل ة مجمع 

1108. 
لمجمع حو  (3) لنشمي، مناقشا  لائتماعجيل جاسم  لتابع بطاقة  لإسلامي  لفقه  ، مجل ة مجمع 

لعد لمكرمة،  لإسلامي بمكة  لعالم  بطة   .1181، 10لر
(4)  : لشباني، مقا بعنو لل   ه  لمعاصر»محمد بن عبد  لنقدي ة  لأ  لبيا «لربا  ، مجل ة 

ل ية،   .28، ه1417، 103عدلسعو
لمنيع،  (5) لل   ه بن سليما  لائتما»عبد   .107، «بطاقة 
لمجمع حو  (6) لمنيع، مناقشا  لل   ه بن سليما  لائتماعبد  لإسلامي بطاقة  لفقه  ، مجل ة مجمع 

لعد لمكرمة،  لإسلامي بمكة  لعالم  بطة   .1489، 12لتابع لر
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235 لخدما جر  مقابل  لتي لتاجر  سمه في  هامقد  ي لمختلفة  للتاجر كالإعلا عن 

بائن، سج   لز لديو من  تحصيل  لبنك،  تأمينها.لا  لاتصا   تسيير شبكا 
لبنك  خذ  لإسلامي بجو  لمؤتمر  لتابع لمنظمة  لإسلامي  لفقه  فتى مجمع  قد 

يطة  يكو بَيْع لعميل منه شر يا  لتاجر عمولة  على مشتر تاجر ل لمصد من 
لذ يبيْع به بالنقد لسعر  لعمولة هيئة(1)بالبطاقة بمثل  خذ هذ  جا   ، كما 

لإسلامية بالبحرين لمالية  جعة للمؤسسا  لمر  .(2)لمحاسبة 
لوه  قد قا بالجو عد  من معاصرين منهم  بو سليماعبد  فيق ، (3)ا 

لمصر لست   (4)يونس  بو غدعبد  يه حم  ن، (5)ا  لز حيلي ،(6)از ، (7) هبة 
                                                 

لثاني108لقر  (1) لد  ية، من ،  لسعو لعربية  لممل كة  يا في  جما  25ة عشر بالر
فق 1421جب  1ه    1421لآخر  لمو  .2000سبتمبر28 – 23ه  

لبحرين،  (2) لإسلامية،  لمالية  جعة للمؤسسا  لمر لمحاسبة  لشرعية للمؤسسا »هيئة  لمعايير 
لإسلامية لبحرين، ه1430، «لمالية   ،18. 

ل (3) ، عبد  بو سليما لرصيد»وها  لمباشر من  لسحب  ضية  لإقر لبنكية  ، «لبطاقا 
150. 

(4)  ، لمصر لائتما »فيق يونس  لفقه «سة شرعية عملية موجز –بطاقة  ، منشو بمجل ة مجمع 
لمكرمة، عد لإسلامي بمكة  لعالم  بطة  لتابع لر  .318، 7لإسلامي 

بو غد (5) لستا  لائتما »، عبد  لشرعي حولها –بطاقة  لحكم  ها  ، منشو بمجل ة مجمع «تصو
لمكرمة، عد لإسلامي بمكة  لعالم  بطة  لتابع لر لإسلامي   .1330، 12لفقه 

(6)  ، َ ا يه حم لاقتصا»نز لما   .153، «قضايا فقهية معاصر في 
لزحيلي،  (7) لمعاصر»هبة  لمالية   .545، «لمعاملا 



   االكروني الدفع بطاقة باستخدام الثمن دفع: السادس الفصل

 

236 
236 لأشقر : عمر سليما  خَلص بالقو لعمولا  لبحث في هذ  فا   لذ 

ية لأمو منها: » بو لعمولة فائد  ستبعد  تكو هذ   ل كني 
لبطاقة بأجلتمت        ساسي. فعلي ليس محل   ع حامل   عتبا 
لبطاقة.   ليس حامل   ، لعمولا لذين يدفعو هذ   لتجا هم 
ليست شكلية.   لتاجر ع مولا حقيقية،  لتي تؤخذ من   لعمولا 
لمتعامل بها تستحق     لبطاقة  لمصا لحامل  عما حقيقة تقد مها    هنا 

لتعامل بها ك جر  على  لعمولة  بائنتكو  لز تأمين  تحصيل قيمة  ،الدعاية، 
 .(1)«لبضاعة

لذ جعل  لأشقرل كن   لعمولة ليست فائد   عمر سليما  لا يجز بأ  هذ 
لخصم عند  ، فاقتر هذ  لفو لخصم  لخصم في بطاقة  ية هو غيا هذ  بو

بو في ببطاقتي  لز ستفا منه  لذ  لمتجد بالأجل  لدين  بطاقة  لمؤجل   .(2)لوفا 
يو   خلاصة  لما سبق يظهر    لممنو للعميل لتسديد ما عليه من  لأجل 

لبنك  ستفا  لك    لخصم،  لبنك لمبلغ  خذ  لذ ي شكل على مسألة  لأمر  هو 
لمؤج   لوفا  لممنو لصاحب بطاقة  لأجل  قتر بوجو  لمبلغ  هو من هذ  ل، 

لذ جعل  لأشقرلأمر  ن ه لم يتر  عمر سليما  ة  لخصم خاص  لحكم بجو هذ   في 
                                                 

لأشقر،  (1) لائتمانية»عمر سليما  لبطاقا   .151، «سة شرعية في 
لسابق،  (2)  .90لمرجع 
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237 لفو لخصم  لتعامل ببطاقة   .(1)يجد في 

سة   رجوبال لمركز  لى  لبنك  سم ا  بكندبمجلة  لبنو تأخذ  يتبي ن   
لثلاثة: بطاقة  تتم   معاملةكل     علىمحد   لأنو  ني )  ل كتر فع  باستعما بطاقة 

لمؤج ل لخصم  ، بطاقة  لفو إلى جانب هذ  ،لخصم   ،) لمتجد  لدين  بطاقة 
لمحد   لبنو نسبة  لرسم  ية    تقتطع  لصفقة عن مؤ  تتم   معاملة  كل   من مجمو 

لمؤج ل   لخصم  لائتما )بطاقة  (باستعما بطاقة  لمتجد  لدين  ا مم   ،(2)بطاقة 
لممنو للعميل فيي   لأجل  لاعتبا  لبنو تأخذ بعين  من  كل    ستفا من هذ   

عليه فإ    ، لمتجد  لدين  بطاقة  لمؤج ل  لوفا  لقاضي باعتبا هذ  بطاقة  لر 
ي فائدلخصم  لخصم.بو قر لحقيقة عملية   ة يكو 

لد حد  لسعر بما ي عا قد بي نت  فع  لى  َلجأ  لتاجر ي لحديثة   سا 
لك ل كي لا يتأث ر  لمصد للبطاقة،  لبنك  لذ يقتطعه  لفاتو  لخصم من  قيمة 

بحه سة    ،(3)هامش  لد لحقيقي لقيمة هذ  لذ ي ستفا من هذ  فع  لد
                                                 

لسابق. (1)  لمرجع 
 (2) Carlos Arango, Varya Taylor, «Merchants' Costs of Accepting Means of 

Payment: Is Cash the Least Costly?», Bank of Canada Review - Winter 

2008-2009, p17. 
(3)  Scott Schuh, Oz Shy, and Joanna Stavins ،«Who Gains and Who Loses 

from Credit Card Payments», Public Policy Discussion Papers, V10-03, 

Federal Reserve Bank of Boston, USA, 2010, p. 1 

http://www.bankofcanada.ca/profile/carlos-arango/
http://www.bankofcanada.ca/profile/carlos-arango/
http://www.bankofcanada.ca/profile/varya-taylor/
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/arango_taylor.pdf
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/arango_taylor.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_Boston
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238 لبطاقة ل على ه لأ  لك  ؛لخصم هو حامل  بالتالي لبائع قد تحص  بحه.  امش 

لتاجر لأن   لخصم من  خذ  لقو بعد جو  ح  لى صو قر يترج  لأخير عا  ه في 
علم. لل   ه   بفائد 

ن   لمؤج  بما  لوفا  لخصم عن بطاقة  لتعامل بهذ  ل فإ  ه يصعب فصل هذ 
لبطاقا غير   مم   صالح   لنو من  لإسلامية،  ح عد صلاحيتهاللبيئة   هو كذلك ا يرج 

لصر   سو   حتسا   لنقد من  لسحب  لذ جعل على  لأمر  هو  لآلية،  فا 
لقر بن عيدمحم   بو     د علي  لر لتعامل  لبطاقة في  مقتضى  يجز بوقو حامل 

لبطاقة يتضم   لمخص  هذ  لمكائن  لنقد من  لسحب  لفائد على  حتسا  صة ن 
لمحل    ، لمطا لبنو مباشرلذلك في  ي ة،  من  لتجا فقه  ،(1)ا  قد 

لضريرلصد يق محم   لتي تَصد  عن  د  لمؤج ل  لوفا  با في بطاقا  لر ْبهة  فهو ير ش 
لنقد مع  لسحب  لبطاقة في  لإسلامية، فح ين ت ستعمل هذ  لمصا  بعض 

لعميل،  كو قر  لبنك يكو قد  ، فإ   لمسحو لمبلغ  قل من  لعميل  صيد 
ْبهة  للربا. لعمولة ش  خذ   في 

                                                 

 .194ينظر   (1)



   االكروني الدفع بطاقة باستخدام الثمن دفع: السادس الفصل

 

239 
239 لمتعلقة بالبيع عبر مطلب ل لبطاقا  ستخد  حكا   لانترنتلثالث: 

قع  سبق بيا    لتعامل ببطاقا تفض   لانترنتعبر  لتسو لعديد من مو ل 
ن لإل كتر يتم  (1)يلدفع  ني ل ،  لإل كتر لدفع  لثمن عبر  تسديدلتعامل ببطاقة 

لمتاجر  لانترنت لتعامل بها عبر  يقة  يقة تختلف عن طر ضية( بطر لافتر لأسو  (
خالها في قا  بو للتاجر بطاقته ليقو بإ لز لأخير يقد  ية، ففي هذ  لعا

تحق   ين  لز لبطاقا  لفاتوق من صلاحيتها، كما يقو   لتسو ا م   ،بو بإمضا 
لسر لتتم   لانترنتعبر  قمه  قم بطاقته  خا  بو يكتفي بإ لز لصفقة،  فإ  

لا   لقرصنة  لاختر  لتي تبد سهلة  لعملية  لحماية  غم بساطة  جر    
مان   لتسو لحالية جعلت عمليا  كثر  ني  لإل كتر لدفع  قل باستخد بطاقا  ا 

لاختر  .(2)ع رضة للقرصنة 
قا بطاقا  لإجر في نظا معلوماتي يقو بتشفير  تتلخص هذ 

لخاص   ني  لإل كتر مها عبر لدفع  ستخد بائن عند  لنظا لانترنتة بالز يقو هذ   ،
لآخر خا حدهما عا  لرقمية  لمفاتيح  جين من  ستخد  قا  ،على  لأ هذ 

لمتدخ    تسمح ية  ني بتحديد هو لإل كتر لدفع  ضما  يكو مستخد بطاقة  لين، 

                                                 

لضرير، ( 1) لأمين  لائتما»لصد يق محمد   .653، 2، «بطاقا 
(2)  Organisation for Economic Co-operation and Development, «Online 

Payment Systems for E-commerce», OECD Digital Economy Papers, No. 

117, OECD Publishing, 2006, p16. 
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240 لحقيقي  .(1)هو مال كها 

لمتوص   لأحكا  لسابق فالنتيجة هي   ك لا  من بنا  على  لفر  ليها في  ل 
بوي ا يجعلها محظو  لمؤج ل تتضمن تعاملا   لوفا  بطاقا  لمتجد   لدين  بطاقا 

غي لإسلامية كأ للوفا بالثمن عبر شرع ا  لبيئة   .لانترنتر صالحة للاستعما في 
لتي يتم  م   لفو  لخصم  لفاتو من حسا  ا بطاقا  يل مبلغ  فيها تحو

لتاجر فسبق بي لى حسا  ن  لزبو  يعتبر ا  ها لا تحتو على محظو شرعي، 
لتاجر ق لى حسا  لزبو  لمبلغ من حسا  يل   .(2)ا للثمنحكمي   ابض  تحو

لفو ستخد     لا    لخصم  قد  لانترنتكوسيلة للدفع عبر بطاقا 
لبَيْع عبر  لك نظر  لخصوصية عقد  سة  لد لى مزيد من   .لانترنتيحتا 

خر ف لمتعاقدين يعتبر من خصائصمن جهة  لتباعد بين   قد سبق بيا   
لبَيْع عبر  لبائع (3)لانترنتعقو  لمشتر في بلد  لحالا يكو  في كثير من   ،

خر لبلد فإ   ،في بلد  لثمن باستخد بطاقة  نظر  لاختلا ع ملا  تسديد 
لبائع صفقة يقتر لمشتر  لصفقة بين  ني قد يجعل  لإل كتر لبَيْع  لدفع  فيها عقد 

                                                 

(1)  ، هيم سرحا بر ني»عدنا  لإل كتر لشريعة « لوفا  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  مؤتمر 
، تنظيم لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لقانو لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  كل ية 

بي من  لأ  11لى  9صناعة   .281، 1، ه1424بيع 
لجنكو،  (2) لر  لدين بن عبد  لمعاصر»علا  لبيو  ثر على  لإسلامي،  لفقه  ، «لتقابض في 

، ه1423، 1 لأ لنفائس،    ،267. 
 .  70ي نظر:  (3)
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241 لحالة في هذ   ، لصر شكا فقهي بعقد  شتر فيه لصر ي   لك    ؛ي طر 

معلو    يا  لتقابض،  لعالمي لا تتم   لمصرفيةلتسو لمستو  لبنو على   بين 
إن  فو  .ر لعد  ما قد تتأخ  ،  يا   

لباحثين  يتم   قتر عد  من  لإشكا فقد  عتما سعر  لخر من هذ 
لبنو لمالية بين  ية  لتسو قت  لصفقة لا  بر  قت  ستدلو لجو هذ لصر   ،

:  بن عمرعن  تبثلعملية بما  لل   ه عنهما حيث قا بل بالبقيع، »ضي  لِإ بيع  َ كنت 
سو  نانير، فَأتيت  لد   خذ  هم،  بيع بالد   َ هم،  لد   خذ  نانير،   لل   هفَأبيع بالد  

سو  لل   هصل  ى  َ يدخل بيت حفصة، فقلت: يا  يد  هو ير م  سل   ن ي لل   هعليه  ِ ،
نانير  لد   خذ  هم،  بيع بالد   َ هم،  لد   خذ  نانير،  بل بالبقيع فَأبيع بالد   لِإ بيع  َ ،

سو  قا  لل   هل  ى ص  لل   هفقا  َ تْأخذها بسعر يومها، ما لم تتفر   م: لا بْأ  سل   عليه 
 .(1)«بينكما شي 

                                                 

سكت عنه،  (1) بو   لبيو  لو من كتا  لو  لذهب من  قتضا  ، با 
قم  .3354لذهب، حديث 

 ، لترمذ لبيو   قم كتا  ، حديث  لصر :1242، با ما جا في  قا لعمل على هذ »، 
لعلم:  هل  هو قو عند بعض  لذهب،  لو من   ، لو لذهب من   لا بأ  يقتضي 

لك غيرهم  سلم  لل   ه عليه  لنبي صلى  صحا  لعلم من  هل  قد كر بعض   ، إسحا  «.حمد، 
 ، لصغر لسنن  لنسائي في  لبيو   لذهب بالفضة، حديث كتا  بيع  لفضة بالذهب  ، با بيع 

 .4582قم 
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242 
242 لبطا لحالية قد لا ي تيح ل  م صد   لعالمية  لتعاملا  قع  جر ل كن   قة  ي 

قل  لذ قد يكو  لصفقة  بر  قت  لصر  لى سعر  ستنا   لصر  عمليا 
ية  لتسو قت  لصر  لأخير لن يرضى  لمصرفيةمن سعر  هذ  لتاجر،  مع بنك 

 َ ، بل قد ي لخسا لصر بسعر صر قد ي كب  د  لبطاقة سعر  فر على م صد  
هذ معاملة مَنهي ٌ عنها ك لسابق.لجديد،  لحديث   ما  في 

لإشكا ي ستحسن  يتم   نية  فع لتعامل ببطاقا لخر من هذ  ل كتر
لأ مثلا(،  لا   لعالمية كالد لعملا  حد  لصعبة ) مرتبطة بحسا  بالعملة 

مر   بذلك يتم   هذ  لإسلامية،  لبلد  لعملة   متا في معظم  لشر بهذ 
ل .لجو  لصر  ى عمليا 

خر ت   لبَيْع عبر من جهة  قع  لعديد من مو لعملة  لانترنتتيح  مكانية تغير 
لصفحة على  ناكما هو موض  ) في  لصو  بو ح في  لز خر يمكن به  هذ سبيل   ،)

ستعمالها  لتي يَو   ني  لإل كتر لدفع  لذ يرتبط ببطاقة   يختا نفس عملة حسابه 
لتي قد توقعه في  ،لثمنلتسديد  لصر  لى تفا عملية  مر يؤ كذلك  هذ 

                                                                                                                            

بن ماجة،  لذهب، حديث لتجاكتا    لو من  لو  لذهب من  قتضا  ، با 
 .2262قم

: قا لحاكم في مستدكه،  لم يخرجا»   لذهبي «هذ حديث صحيح على شر مسلم  فقه   ،
 : ، «على شر مسلم»فقا لبيو  .50، 2، كتا 

لبر،  بن عبد  لسبكي، 292، 6، «لتمهيد»لحديث صححه  حس نه  ، 10، «لمجمو». 
109. 
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243 .  لمحظو

 

لعملة في  genious:صو من موقع  24سم توضيحي  مكانية تغير  تبين 
لصفحة  على 

 



   ةاخام

 

244 
244  لخاتمة

لبحث فإ   ستخلاصه ما يلي: في ختا هذ   هم ما ي مكن 
لبيع  1 لذ يتم   لانترنتعبر   عقد  لبيع  من  لانترنتي ا عبر كل   هو عقد 

لثمن. ستيفا  لى   ،) لقَب و لبائع )   ) لإيجا  تقديم للطلب )
لبيع عبر  2 لبيع له خصائص تمي   لانترنت  تبي ن جلي ا  عقد  ز عن عقو 
تتمث   لتي تتم    ، لمشتر لبائع  لخصائص فيممباشر بين   ا يلي:ل هذ 

لتي يتم    لآلية  لبيع عبر     نعقا عقد   .لانترنتبها 
لمبرمة عبر   لبيو  لمتعاقدين في   .لانترنت  تباعد 
يا عبر   لمشتر ني في تسديد ثمن  لإل كتر لدفع  ستخد بطاقا    

 .لانترنت
لبَيْع عبر  3 تبا عمليا  لائتما فإ   لانترنت  نظر  لا لعاقد  ببطاقا 

لحالا لا   لأ   ؛يكو بالغ ا في جميع  ني  لإل كتر لدفع   لبنو لا تصد بطاقا 
هلية كاملة.المن ك    

لأنظمة حاسوبية  مهما تطو   4 على محاكا  ى لو كانت قا  حت   ، 
تحق   مر لم  هو  لبشر ) لحاليق لتفكير  لوقت  ها للذم   ( فإ  في  لمالية فتقا ة 

هي بذلك تبقى مجر  جعلها غير مؤه  ي سيط  لة للتعاقد،  لذ    لبائع ) لمشتر  بين 
لمبيع(. لاية على   له 
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245 
245 لمبرمة عبر تصو        5 لعقو  لإكر في  قو  لك  لانترنت   ، ضي ق جد 

لى عد معرفة بعضهما في  ما   لمتعاقدين لا يجمعهما مجلس   لأ   ضافة  حد، 
ل .غلب   أحيا
لتي يتم        6 لإجر  لبيع عبر  تتبع  بر عقد  يد  ُ على  لانترنتبها 

لرضا  .في جو  لبيو لنو من   هذ 
لتي تتم        7 لبَيْع  هو تكييفها على  لانترنتعبر  الي ً  نسب تكييف لعقو 

كنتيجة  ، ني ناقل للإ ل كتر سيط  سطة  ها عقو بَيْع بو لذلك تنسحب عليه  ن 
لتي تتم   ية  لعا لبيو  هي مبسوطة في  حكا   ، لإشا لبريد   لكتابة  سطة  بو

لفقه.  كتب 
يق كل     8 لمبرمة عن طر لبَيْع  بين متعاقدين  ابيوع   ت عد   لانترنتعقو 

، لمكا لبَيْع  متباعدين من حيث  لتباعد لا يؤث ر في صح ة عقد  ق طالما تحق  هذ 
ستطا لبريد  لرضا بينهما  لقبو باستخد  لإيجا  لمتبايعا تبا 

لبَيْع  لذ ي سَي  ر عملي ة  لمحَوَْسب  لنظا  ط  من  ثة،  بتوس ُ لمحا مج  بر ني،  لال كتر
 .لانترنتعبر 

لمبرمة عبر       9 لعقو  لزما في  لا يشمل  لانترنتلتباعد من حيث 
لتي تتم  سو عقو  م   لبَيْع  ني،  لال كتر لبريد  لأخر فهي عقو عبر  لأشكا  ا 

لصو مفو   تتم   ،  بالصو  ية بالصو لفو ثة  لمحا مج  لعقو عبر بر ، ع ا مثل 
لمسي   لبَيْع  قع  لي ً  من خلا مو لبَيْع عبر  ار  لغالبة على صفقا  لصيغة  هي 
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246  .لانترنت

لأضعفكول   نظر   10 لطر  لمشتر  لانترنت   لبيع عبر   ؛في عقو 
لانترنت. يكو من ية في بيو  لر قر خيا  لى   لأ
لبائع    11 لى  لسلعة  عا شحن  يف  لمشتر مصا لى تحميل  لأ يكو من 

يف ه حماية  ل فع مصا لسلعة يكو مج بر  على  فض  ؛ لأن ه   لمشتر من تعس ف 
لإضر بالبائع.لشحن؛ مم   لمشتر على تعم د  قد   ا يحو  
لى    12 لانترنت،  لمبرمة عبر  لبيع  ية للمشتر في عقو  لر قر خيا    

لى تقليل  لسلعة للبائع يؤ   عا شحن  يف  لمشتر مصا جانب تحميل 
ه ها  ستقر لبيو مم ا ي ساهم في  لنو من  هالخصوما في هذ  هو مقصد  ،ا

لإسلامية. يعة  لشر  معتبر في 
لمبرمة عبر  13 لبَيْع  ية  لانترنت  في عقو  لمبيْع سلعة غير ما لتي يكو فيها 

تحق   لتقابض  لثمن لأ  فإ   ستيفا  لعقد  بر  ستلامه  ق فو  بعد  لبائع بعد 
تحق   لمبيْع،  لمشتر من  لك سو للثمن ي مَك  ن  لمشتر على نسخة قابلة ق  بحصو 

لملف   لمحد فتصير نسخة  للاستغلا من  لنسخة  لعائق عن  فع  لأصلي،  
. قابلة   كاملة    للاستغلا

ية عبر       14 لما لسلع  لصحيح لبَيْع  يكو باعتبا  لانترنتلتكييف 
لبَيْع عام   حكا عقد  هو بذلك عقد بَيْع مطلق تجر عليه  لَم.ة  لس َ  بعيد عن عقد 

لبيع عبر       15 جتما  لانترنتقتر عقد  لنقل لا يعني حصو  بعقد 
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247 
247 لك   حد  عقدين في عقد  لأ   ،  لبَيْعلعقد  هو عقد  تمام ا عن  مستقل   ؛ 

هذ لا يطر    هو بذلك لا يعد تتابع عقدين،  لثاني،  شكا من  لعقد 
لفقهية.  لناحية 

لمنفعة      16 قابليتها  جر  تَيق ن ح صو  لحاسوبية،  لتطبيقا  ستخد 
له  يتصر   ها،  عد َ ، يجعلها حقوق ا مالية مملوكة لمن  ة  فيها بكاف  لأ ت قَو َ بالما

لتصر    .شكا 
لتطبيق ك ل ي   17 لمتعل    في حالة بيع  لمالية  لحقو  قة بالتطبيق ا تنتقل جميع 

بيعه للغيرلل لتطبيق  لجديد  يقو بنسخ  حينها يجو للمالك  لجديد،  هنا  ،مالك 
لشكل عبر  لا ي طر    فيها  ها بيو يتم  لأن   لانترنتشكا فقهي حو بيعها بهذ 

. نهائية للمشتر لمل كية بصفة كاملة   نقل 
18  َ لحاسوبية بيع ا صد ُ بيع     ي ع لتطبيقا  ستخد   محل   حيحا لأ  خصة 

مقتضى حق   لبيع فيه هو حق    ، لتصر   لانتفا  فيه، لانتفا  ي منع مال كه من 
لحاسوبي  لتطبيق  لمشتر من بيع نسخة من  لذ يقتضي منع  لشر  يكو 

. شر لنهي عن بيع  هو بذلك لا يدخل في  لعقد،  ا من مقتضيا   شرط 
خصة 19 لى صو عقد بيع  ح صح ة عقو بيع    بالنظر  ، يترج  لاستخد

لاستخد لمد  مؤق تة يعني  خصة  لك بأ  بيع  لاستخد بالنظر للمعنى،  خص 
نعقد  جا  هي   ، لإجا هذ هو مفهو   ، لتطبيق لمد  محد  بيع منفعة 

لبيع.  بلفظ 
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248 
248 لمصن     يصح   20 لرقمية لاعتببيع  لحقو  لمحمية بنظا   لمحل  فا  في  ا 

لمصن   لرقمية هو حق  عقد بيع  لتصر   فا  يكو شر عد   ،  في لانتفا
لعقد فلا يؤث   هو من مقتضيا  لبيع،  لرقمي من مقتضيا عقد  ر على لمصن َف 

لعقد.صح    ة 
لمؤج ل تتضمن  21 لوفا  بطاقا  لمتجد   لدين     َ ك لا  من بطاقا 

بوي ا يجعله غير  تعاملا   لإسلامية كأ   ا محظو شرع ا  لبيئة   صالحة للاستعما في 
 .لانترنتللوفا بالثمن عبر 

لفو على    22 لخصم  محظو شرعي نظر  ل كو    لا تحتو بطاقا 
بو مباشر   لز لفاتو يحو  من حسا  ي   مبلغ  لتاجر،  يل لى حسا  عتبر تحو

لى لمبلغ من ح بو  لز اسا  لتاجر قبض   بذلك يصح   ،حكمي ا للثمن حسا 
لمبرمة عبر  لبيو  لثمن في   .لانترنتستعمالها كأ لدفع 

لبيع عبر  لبحث في موضو عقو  لى مجموعة من  لانترنتقد خلص 
 :لآتيةلتوصيا 

لمتعل     1 سا  لد لى مزيد من  لتعاملا عبر لدعو   لانترنتقة بأحكا 
نتشا شبكة    لك  لتعاملا قد  مع  لأ  لانترنتهذ  صبح  ،  لمسلم 

ليومية.مضطر ً    للتعامل بها في حياته 
ني لأن   2 لإل كتر لدفع  سة بطاقا  لى  لدعو  غم   ل كبير من  ه  لعد 

لحالية لمؤل   سا  لد لا  فا  لموضو  لى ه ن   حو هذ   لبحثما  بحاجة 
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249 
249 جل فهم ما يتعل    ق بها من تعاملا مالية.من 

لنو  3 سة  تقنيين عند  يين  قتصا لاختصا من  شر     
لمتعل   يةقة بأمو تقنية لفقهية   .قتصا

لبلد 4 لى  فد  لو لمعاصر  لتعاملا  لأجنبية في  جع  لاستعانة بالمر    
. لغر  لإسلامية من 
حمد لأخير  تمن   في  لبحث،  نجا هذ  كو لل   ه تعالى لتوفيقه لي في  ى  

لمهتمينمت به جديد  قد قد   سين  لإسلامي.  للد لفقه  لمجا في   بهذ 
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250  لعامة لفها

نية (1 لقر لآيا   فهر 
ية (2 لنبو يث  لأحا  فهر 
لفقهية (3 عد  لقو  فهر 
ية (4 لشعر لأبيا   فهر 
لأعلا (5  فهر 
لأماكن (6  فهر 
لمعر فة (7 لمصطلحا   فهر 
لتوضيحية (8 لرسو   فهر 
جع (9 لمر لمصا    فهر 
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251 نية1 لقر لآيا   ( فهر 

لآية   لسو هاقم نص 
ۡموٰل كم بيۡنكم بٱلۡبٰطل  َ  201 لبقر 188 لا تأۡكلو 

حل    َ ۚ حر   ٱلر بو  ه ٱلۡبيۡع   54،132،225 لبقر 275 ٱلل  
ه  ما بقي من  منو ٱت  قو ٱلل   ها ٱل  ذين  يَٰأي ُ

ؤۡمنين ٱلر بو  ِ كنت  ۡم تۡفعلو  ٢م م ُ فِإ ل  
ِإ تبۡتمۡ فل كۡم  سولهۦ   ه  ۡ م ن ٱلل   نو بحر فأۡ

لا تۡظلمو  ۡموٰل كۡم لا تۡظلمو  َ   

278 
 225 لبقر 279

ى   ۡ  ٱبۡتلو ٱلۡيتٰمى  حت   ِ بلغو ٱلن كا فِإ
ۡموٰلهۡم   َ لۡيهۡم  ۡفعو ِ ۡشد فٱ  46،47 لنسا 6 نۡستم م ۡنهۡم 

ۡموٰل كم بيۡنكم  َ منو لا تأۡكلو  ها ٱل  ذين  يَٰأي ُ
َ تكو تجٰر عن تر م نكۡمۚ ب  ا  ل    62، 50 لنسا 29 ٱلۡبٰطل ِ

ۚ ۡفو بٱلۡعقو َ منو  ها ٱل  ذين   31،172 لمائد 1 يَٰأي ُ
ه  كۡر ٱلل   لا بيۡع عن   ٞ ا تلۡهيهۡم تجٰر ٞ ل   جا
ِإيتا ٱلز  كو  يخافو يوۡما  لو   ِإقا ٱلص  

ٱۡلَأبۡصٰر   تتقل  ب فيه ٱلۡقلو 
 30 لنو 37

ٞ فتول  ى  بر  ۡ مجۡنو َ قا سٰحر  يا 39 ۡكنهۦ   40 لذ
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252 
252 لو  من يوۡ  منو ِ نو للص   ها ٱل  ذين  يَٰأي ُ

ٰل كۡم  ه  ٱلۡبيۡعۚ  كۡر ٱلل   لى   ِ ٱۡلجمعة فٱۡسعوۡ
كۡم ِ ك   نتمۡ تعۡلمو خيۡرٞ ل   

 30 لجمعة 9

ية2 لنبو يث  لأحا  ( فهر 
لحديث  لصفحة نص 

لش ر   : ؟ قا ما هن   لل   ه  سو  : يا  . قالو لموبقا بع  لس   جتنبو 
لل   ه ل  تي حر    لن  فس  قتل  لس حر,  لر با,  بالل   ه,  كل  َ  , ا بالحق  ل  

لغافلا  لمحصنا  قذ  لز  حف,  ول ي يو  لت   ليتيم,  كل ما  َ
 لمؤمنا 

226 

لل   ه ع  بي  صل  ى  لن   لل   ه عنهما كا مع  ضي  بن عمر  م في َ    سل   ليه 
لل   ه عليه  بي   صل  ى  لن   سفر، فكا على بكر لعمر صعب، فكا يتقد   

م  سل   لل   ه عليه  بي   صل  ى  لن   لل   ه، لا يتقد    : يا عبد  بو َ م، فيقو  سل  
بي ُ  لن   حد، فقا له  م:  َ سل   لل   ه عليه  ، فقا عمر: هو «بعنيه آصل  ى 

لل   ه، فاصنع به ما شئت  : هو لك يا عبد  ، ثم   قا  لك، فاشتر

63 

ل  ذ حر   شربها حر   بيعها    ِ 54 
 , لَأصنا ير,  لخ نز لميتة,  لخمر  سوله حر   بيع  جل    لل   ه عز       
يدهن  فن,  لس ُ لميتة فِإن  ه يطلى بها  يت شحم  َ َ لل   ه  سو  فقيل: يا 

يستصبح به  لجلو  ليهو بها  لل   ه  , قاتل  : لا, هو حر ا قا لن   ا 
جملو ثم   باعو فَأكلو ثمنه  َ ا حر   عليهم شحومها  لل   ه لم       

55 
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253 
253 لملامسة   ، لمنابذ سل م نهى عن  لل   ه عليه  لنبي  صل ى    58،134 

شر  م نهى عن بيع  سل   لل   ه عليه  بي   صل  ى  لن      َ 174 
ل عن بيع   ، لحصا سل م نهى عن بيع  لل   ه عليه  لنبي  صل ى   58 غر  
لحبلة  م نهى عن بيع حبل  سل   لل   ه عليه  لل   ه صل  ى  سو     َ 56 

لحديث  لصفحة نص 
لغ   : لحر ، كل ُهن   فاسق، يقتلهن   في  لد    ، خمس من  ر

لعقو  لكلب   ، لفْأ  ، لعقر  ، َ  59 لحد
خفر مسلما فعليه لعنة  َ ناهم, فمن  َ حد يسعى بها  لمسلمين  ة  م  

جمعين, ل َ ا  لن   لملائكة  لا عد لل   ه   89 ا يقبل منه صر 
ائم حت ى  لن   عن  بي  حت ى يبلغ،  لص   لقلم عن ثلاثة، عن  فِع 

لمجنو حت ى يفيق عن   46،48 يستيقظ، 
ثمانها قاتل َ كلو  َ حو فباعوها  لش ُ ليهو حر مت عليهم   54 لل   ه 

بيع  َ هم،  لد   خذ  نانير،  بل بالبقيع، فَأبيع بالد   لِإ بيع  َ كنت 
خذ  هم،  م  بالد   سل   لل   ه عليه  لل   ه صل  ى  سو  نانير، فَأتيت  لد  

بيع  َ ن ي  لل   ه، ِ سو  َ يدخل بيت حفصة، فقلت: يا  يد  هو ير
هم، بيع بالد   َ هم،  لد   خذ  نانير،  بل بالبقيع فَأبيع بالد    لِإ

 َ م : لا بْأ  سل   لل   ه عليه  لل   ه صل  ى  سو  نانير، فقا  لد   خذ 
بينكما شي  قا   تْأخذها بسعر يومها، ما لم تتفر  

241 
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254  55،57،134 لا تبِع ما ليس عند

دقة  لص   لا يفر   بين مجتمِع، خشية   ،  91 لا يجمع بين متفر 
لا شرطا في بيع   بيع  لا لا يحل ُ سلف  بح ما لم يضمن  لا 
 149 بيع ما ليس عند 

ا بطيب نفس منه ل   مر مسلم   50 لا يحل ُ ما 
لا   شرطا حر   حلالا، َ  طهم، ِ مالمسلمو على شر حل   حر َ   173 

لحديث  لصفحة نص 
  ، جل معلو لى   ، سلف في شي ففي كيل معلو من 

جل معلو َ لى   ،  56،147 معلو
م    ُ ستكرهو عليه ضِع عن  ما  لن سيا  لخطُأ   52 تي ثلا 

لفقهية3 عد  لقو  ( فهر 
 لصفحة لقاعد

لصح ة لجو  لشر  لعقو   53 لأصل في 
ل عتبا  لى من  لعقو  لمقصو في   53 ألفاعتبا 

 180 لأمو بمقاصدها
بطالها لى من  لعقو   53 تصحيح 
لشي فر عن تصو   203 لحكم عن 
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255 نبنى عليه ي ما  لش    40 كن 

 192 لضر يز
مة   122 لعا مح ك  

لمباني لمعاني، لا للألفا  لعقو للمقاصد   180 لعبر في 
 63 لكتا كالخطا 

غة, يرجع  لل ُ لا في  لا ضابط له فيه,  ر مطلقا,  لش   كل ُ ما  به 
لى  122 عرل فيه 

لاصطلا  63، 42 لا مشاحة في 
َ بمعانيهال عبر بصيغ ل هل   180 عقو 

ية4 لشعر لأبيا   ( فهر 
 لصفحة لقائل لأبيا

بح من باع  با لر لش    ه  ِ   
يب ليس لبائعيه تج   34 لفر  الش  

لما سبعتها مو بيت  َ  جها 
ها فيه كاتبه  لدين  في بيت شعر حو بد 

ية عش  90 بن جماعة في خر جز  ر  خمس 
ما ضل   صاحبه   ِإ فر 

ر  56 بن عاصم و  فقته محظ نجس ص  بل للض   لز   صو في   خ  
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256 
256 لأعلا5  ( فهر 

هيم  234 ............................................................................................ لدبو فاضل بر

 151, 50 ................................................................................................. لعربي بن

 53 ........................................................................................................... لقيم بن

 47 .......................................................................................................... لمَو َ   بْن  

 39, 38 ................................................................................................... لنجا بن

 60 ............................................................................................................ تيمية بن

ير بن  172 ......................................................................................................... جر

 93, 36 ............................................................................................ ثميلهي حجر بن

 166 ......................................................................................................... حز بن

 59 .................................................................................................... لجد شد بن

 174, 132 ........................................................................................ لحفيد شد بن

 66 .......................................................................................................... س رَيج بن

 47 ......................................................................................................... عاشو بن

 56 .......................................................................................................... عاصم بن

 172 ....................................................................................................... عبا بن

 58 ....................................................................................................... لبر عبد بن

 61, 39, 35 .............................................................................................. عرفة بن

 241, 55 .................................................................................................... عمر بن

مة بن  131, 67, 64, 52, 45, 37 ......................................................................... قد

 94 ................................................................................................. لبعلي قند بن

هيم) مفلح بن  93 ...................................................................... (مفلح بن محمد بن بر
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257  37 .................................................................................... (مفلح بن محمد) مفلح بن

بو َ   َ ْ  46 ........................................................................................................ لد َ

يْث بو  92 ........................................................................................... لسَمَرْقَنْد  لل َ

 133, 58 ........................................................................................ لخذ سعيد بو

 225, 133, 58 .......................................................................................... هرير بو

 8 .......................................................................................................... مد حمد

 132 ............................................................................................... حنيفة بو لإما

 226, 152, 131, 45 ............................................................................... حمد لإما

 152, 132, 130, 66, 59 ..................................................................... لشافعي لإما

 132, 47, 45 ........................................................................................ مالك لإما

 9 ............................................................................................... سعو بن محمد لإما

 44 ............................................................................................................. لبابرتي

 226 ............................................................................................................ لباجي

 37 ........................................................................................................... لب جَير مي

 63 .............................................................................................................. لبهوتي

 34 ........................................................................................................... لت  مرتاشي

 32 .......................................................................................................... لجرجاني

ا  31 ......................................................................................................... لجص 

 129, 92, 45 ............................................................................................. لحط ا

َ  بْن   ْلحَكَم    131 ................................................................................................. ع تَيْبَة

 131 .................................................................................... لمر سليما بن لربيع

كشي  52 ...........................................................................................................لر
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258 
258 ا  35 ............................................................................................................. لرص 

 45, 36 ........................................................................................................ لر ملي

كشي  32 ...........................................................................................................لز

 121, 42, 32 ............................................................................................ لسنهو

 180, 179 ................................................................................................. لسيوطي

 150 .......................................................................................................... لشاطبي

ني  37 ........................................................................................................... لشر

 66, 56, 46 .............................................................................................. لشير

 238, 229, 227 ........................................................................... لضرير محمد لصد يق

ني  173 .......................................................................................................... لطبر

َ  45 ............................................................................................................ لعَد

 48 .......................................................................................................... لعسكر

 128 ................................................................................................... فد لعياشي

لي  66 ............................................................................................................. لغز

َ ْ َ  34 ........................................................................................................... لفَر

 128 ........................................................................................................ لق د 

في  176, 150 ................................................................................................... لقر

 37 ............................................................................................................ لقَلْيوبي

 144, 48, 44 ............................................................................................. لكاساني

 44 ........................................................................................................... ل كَفَو

 130, 91, 66 ............................................................................................ الم

 64, 52, 45, 38 .........................................................................................لمر
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259  95, 59 .................................................................................................... لمرغيناني

 131 ............................................................................................................. لمزَن ي

 127 ......................................................................................................... لمطر  

 93 ............................................................................................................. لنسَفي

 65, 60 ....................................................................................................... لنو

 90 .............................................................................................. جماعة بن لدين بد

 234, 231, 229, 222, 219, 216 ................................................... يد بو لل   ه عبد بكر

 54 ................................................................................................. لل   ه عبد بن جابر

 َ  133 ................................................................................................. م ْطع م   بْنَ  ج بَيْر

ني معلو بن حسين  168 ................................................................................... لشهر

 134, 57, 55 ..................................................................................... حز بن حكيم

ا   ب ي بْن   حَم َ َ  َ لَيْمَا  131 .......................................................................................... س 

ئلي سعيد بن لل   ه عبد بن خليفة  114 ......................................................................... لو

 129, 56, 51, 44 ........................................................................................... خليل

 235, 216 ...................................................................................لمصر يونس فيق

يا  36 .................................................................................................. لأنصا كر

هيم بن سلطا  200, 112, 6 ........................................................................ لهاشمي بر

 220 ..................................................................................................لأشقر سليما

 8 .................................................................................. مصطفى بو لر عبد سليما

 133 ............................................................................................. لل   ه عبيد بن طلحة

 168, 111, 5 .................................................................. لسند لل   ه عبد بن لرحمن عبد

 235, 216 .................................................................................... غد بو لست ا عبد
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260 
260  230 ............................................................................... لباحو سليما بن لل   ه عبد

 234, 231, 216 .................................................................... لمنيع سليما بن لل   ه عبد

 235, 229, 216, 204 .............................................................. سليما بو لوه ا عبد

 133 ................................................................................................ عفا بن عثما

 234 ................................................................................................... لنشمي عجيل

 220 ...................................................................................... لعز لي حمد عدنا

ني جمعا بن عدنا  148, 112, 7 .......................................................................... لزهر

 165 .................................................................................................... لخفيف علي

 236, 226, 216 ........................................................................... لأشقر سليما عمر

 122 ................................................................................. خليل با سليما محمد ماجد

 172 ............................................................................................................ مجاهد

 9 .................................................................................. ل ك د  حسن  لأمين محم د

 234 ...................................................................................... لشباني لل   ه عبد بن محمد

يف محمد يف بشير شر  114 ................................................................................... لشر

 229 ............................................................................................... شبير عثما محمد

 186 ................................................................................................ سالم عدنا محمد

 238 .......................................................................................عيد بن لقر علي حمدم

 111 .................................................................................... لمدخلي بيع منصو محمد

 220 ............................................................................................. لبحر خليل ممد

يه  235, 219, 216, 151 ................................................................................ حم ا نز

 235, 230, 216, 127 ........................................................................... لزحيلي هبة

 9 ............................................................................................ ریلبص لرحمن عبد اسری



   العامة الفهارس

 

261 
261 يطي يحيى بن يوسف  131 ..................................................................................... لبو

 

لأماكن6  ( فهر 
يش  بر  124 ..................................................................................................... تر

يقية   130 .......................................................................................................... فر

 133 .......................................................................................................... ل كوفة 

 133 ........................................................................................................... لمدينة 

 130 ......................................................................................................... خرسا 

 110, 109, 26 ....................................................................... لمتحد لعربية لإما

 220 .......................................................................................................... لبحرين

ئر  197, 194 ....................................................................................................لجز

يا  227, 6, 5 .................................................................................................. لر

ية  110 ......................................................................................................... لسعو

 21 ............................................................................................................. لسويد

 22 .............................................................................................................. لصين

 33 ................................................................................................................ لمانيا

 26 ............................................................................................................. لمغر

ية لعربية لممل كة  227, 197, 145, 123 .............................................................. لسعو

 21 ................................................................................................... لمتحد لممل كة

يج  24 .............................................................................................................. لنر

 22 ................................................................................................................ لهند

 196, 115, 85, 24, 22, 21, 20 ........................................... لأمريكية لمتحد لولايا
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262 
262  115, 21 ...................................................................................................... ليابا

 9 ................................................................................................................... ليمن

 25 .............................................................................................................. لينو

 8 ................................................................................................................... باتنة

 216, 145, 123, 122 ...................................................................................... جد 

 13 ............................................................................................................. مشق

 22 .............................................................................................................. سيا

 20 ................................................................................................... فرسيسكو سا

 24 ............................................................................................................. سويسر

 9 ................................................................................................................ صنعا

 8 ...................................................................................................................غز 

 33, 20 ......................................................................................................... فرنسا

نيا  20 .......................................................................................................... كاليفو

 237 ............................................................................................................. كند

 24 ................................................................................................................ لند

 7 .......................................................................................................... لمكرمة مكة

 124 ........................................................................................................ با مليح
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263 
263 لمعر فة7 لمصطلحا   ( فهر 

 170 .......................................................................... لنهائي تخدلمس ترخيص تفاقية 

 127 ....................................................................................... لصفة على لغائب بيع 

مين سم  193 .................................................................................................... لد

 193 ..................................................................................................... لنطا سم

 35 ............................................................................................................ لإجا

 61 ........................................................................................................... لإيجا

 155 .............................................................................................. لحاسوبي لتطبيق

 105 ............................................................................................... لفقهي لتكييف

ية لحقو  165 ................................................................................................. لفكر

 57 ........................................................................................................... لس  رْج ين  

 َ لَم  36 ............................................................................................................... لس َ

ية لشخصية  86 ................................................................................................ لمعنو

 60 ............................................................................................................. لصيغة

ولي  49 ........................................................................................................... لف ض 

 141 ........................................................................................................... لقَبْض  

 61 .............................................................................................................. لقَبو

 35 .............................................................................................................. ل كر

 َ َطلَة َ  36 ............................................................................................................ لم ر

ني لمصن َف  182 .......................................................................................... لإل كتر

 182 ................................................................................................. لرقمي لمصن َف

 48 .............................................................................................................. لولاية
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264 
264  100 ............................................................................................... لمبيع على لولاية

 43 ....................................................................................................... لأ هلية

 43 .................................................................................................... لتصر  هلية

نية لدفع بطاقة  203 ...................................................................................... لال كتر

 58 ........................................................................................................ لحَصا بَيْع

 55 ...................................................................................................... لمضامين بَيْع

 65 ....................................................................................................... لمعاطا بيع

 55 ....................................................................................................... لملاقيح بَيْع

 58 ...................................................................................................... لملامَسَة بَيْع  

 58 ........................................................................................................ لمنابَذ بَيْع

 55 ................................................................................................... لحبَلَة َحبْل   بَيْع

 14 ................................................................................................... لانترنت شبكة

 68 ...................................................................................................... لعقد مجلس

 َ َ   ه بَة و  36 ........................................................................................................لث َ
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265 
265 لتوضيحية( فهر 8  لرسو 

 16 ............................................. للانترنت محلية شبكة من جز عن مثا:  1 توضيحي سم

يطة: 2 توضيحي سم ية لأليا كابلا من جز تبين خر  18 ..................... .لد بين لبصر

يطة:  3 توضيحي سم ما تو  نتبي   خر ية لخا  21 .................................... لعالم عبر لجذ

 ARPANET ............................................. 23 شبكة يبين تخطيطي سم:  4 توضيحي سم

 73 ................. ل كتب لبَيْع  موقع لى لدخو تسجيل لصفحة صو:  5 توضيحي سم

 75 ......... لأعما لاقتصا: قسم تظهر ل كتب لبَيْع  موقع من صفحة :6 توضيحي سم

 78 ............................. .ل كتب لبَيْع  لموقع لبرمجية لتعليمة من جز:  7 توضيحي سم

،9) لإيجا مد من تبقى ما تبي ن ebay موقع من صفحة:  8 توضيحي سم  81 . (ساعة11 يا

ئر تصالا بموقع لشبيه لاحتيا موقع من صو: 9 توضيحي سم  98 ......................... لجز

صفا ت بر لفر لنيل موقع من صفحة: 10 توضيحي سم  135 ........................ كتا مو

با موقع من صفحة: 11 توضيحي سم صفا تبر جا  137 .................. محمو حاسو مو

جهة صو:  12 توضيحي سم  157 ............ لموظفين تنق لا تسيير لتطبيق لتنفيذية لنسخة لو

ية لشفر من جز:  13 توضيحي سم  158 .......... لسابق للتطبيق Visual BASIC بلغة لمصد

 178 ..................... سنة لمد Office 365 تطبيق خصة بيع صفحة من صو:  14 توضيحي سم

 eketab .......................................................... 188 موقع من صفحة:  15 توضيحي سم

 195 .............................. لنطاقا سما لبيع genious موقع من صفحة:  16 توضيحي سم

 196 .................... للبيع معر ahdath.com موقع:  13 توضيحي سم:  17 توضيحي سم

ج ا ت مث  ل لصو:  18 توضيحي سم نية لدفع لبطاقة لحقيقي بالحجم نمو  204 .................... لإل كتر

ها لتي لسحب بطاقة:  19 توضيحي سم ئر بريد مؤسسة ت صد  208 .............................. لجز

 211 ............................... (لإسلامي بي بنك) لذهبية لإسلامي بطاقة:  20 توضيحي سم

يع: 21 توضيحي سم ني لدفع لعمليا لنسبي لتو  214 ....................... 2012 سنة لإل كتر
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266 ني لدفع بطاقا نظا عمل لية:  22 توضيحي سم  218 ...................................... لال كتر

 233 .............................................. لتاجر فاتو قيمة من لخصم عملية:  23 توضيحي سم

 243 ....... لصفحة على في لعملة تغير مكانية تبين genious موقع من صو: 24 توضيحي سم
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267 جع9 لمر لمصا   ( فهر 

ل كريم  لقر 
: لقر  علو 

لعربي،  لقر»بن  .ه1424، 3، «حكا  لعلمية، بير ل كتب    ، 

لعظيم»بن كثير،  لقر  .ه1419، 1، «تفسير  لعلمية، بير ل كتب    ، 
 ، ا لقر»لجص  لعربي، ه1412، «حكا  لتر  حيا    ،.  بير

 ، بن عاشو لتنوير»لطاهر  لتونسية للنشر، تونس.1984، «لتحرير  لد   ، 
علومه  لحديث 

لأثير،  لأثر»بن  لحديث  ية.ه1421، 1، «لنهاية في غريب  لسعو  ، لجو بن    ، 
 ، لجو لحديث»بن  .ه1425 ،«غريب  لعلمية، بير ل كتب    ، 
لعربي،  .1992، 1 ،«لقبس»بن  لإسلامي، لبنا لغر    ، 
لملقن،  لمنير»بن  . ه1425، 1، «لبد  يا لر  ، لهجر   ، 

.ه1412، 1بن حب ا صحيحه،  لرسالة، بير  ، مؤسسة 
لحبير»بن حجر،  لمكرمة.ه1416، 1، «لتلخيص   ، مؤسسة قرطبة، مكة 
لتعليق»بن حجر،  لمكتبه1405، 1، «تغليق   ، .  لإسلامي، بير

لبا»بن حجر،  لعزيز، ه1421، 1، «فتح  لأمير سلطا بن عبد  ، طبعة خاصة على نفقة 
. يا  لر

لبر،  .ه1387، «لتمهيد»بن عبد  لمغر لإسلامية،  لشؤ  قا  لأ  ،  عمو 

لحديث لابن قتيلة»بن قتيبة،  .ه1397، 1، «غريب  لعاني، بغد  ، مطبعة 

بن ماجة»ن ماجة، ب لعربية.«سنن  ل كتب  حيا    ، 
 ، بي »بو  مشق.ه1430، 1، «سنن  لعالمية،  لرسالة    ، 
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268 لموضوعة»لألباني،  لضعيفة  يث  لأحا .ه1421، 1، «سلسلة  يا لر  ، لمعا  ، مكتبة 

ته»لألباني،  يا لصحيح  لجامع  لإسلا1408، 3«صحيح  لمكتب   ، .  مي، بير
ته»لألباني،  يا لصغير  لجامع  .ه1408، 3، «صحيح  لإسلامي، بير لمكتب   ، 

حمد،  حمد»لإما  لرسالة، بيره1420، 1، «مسند   ، مؤسسة 
لباقي، «لموطأ»لإما مالك  .ه1406، تحقيق محمد فؤ عبد  لإسلامي، بير لتر  حيا    ، 

.ه1420، 1، «لمنتقى»لباجي،  لعلمية، بير ل كتب    ، 
 ، لبخا»لبخا .ه1422، 1، «صحيح  لنجا  ،  طو 
 ، لسنة»لبغو .ه1403، 2، «شر  لإسلامي، بير لمكتب   ، 
ل كبر»لبيهقي، .ه1424، 3، «لسنن  لعلمية، بير ل كتب    ، 

 ، لصغر»لترمذ له1395، 2، «لسنن   حلبي، مصر.، مكتبة مصطفى 

لصحيحين»لحاكم،  .ه1422، 2، «لمستد على  لعلمية، بير ل كتب    ، 
يلعي،  ية»لز لر ، بيره1418، 1، «نصب  يا لر  ، مؤسسة 

 ، لحسنة»لسخ ا .ه1399، 1، «لمقاصد  لعلمية، بير ل كتب    ، 
ني  ل كبير»لطبر لقه1404، 2 ،«لمعجم  بن تيمية، .، مكتبة   اهر

ني،  سط»لطبر لأ . ه1415، «لمعجم  لقاهر لحرمين،    ، 
 ، لحديث»لقاسم بن سلا .ه1384، 1، «غريب  با لعثمانية، حيد  لمعا   ، مطبعة  

.ه1412، 1، «صحيح مسلم»مسلم،  لعربي، بير لتر  حيا    ، 

لصغر»لنسائي،  لمطبوعاه1406، 2، «لسنن  لإسلامية، حلب.، مكتب    

ئد»لهيثمي لز .ه1414، 2، «مجمع  لقاهر لمقدسي،   ، مكتبة 
لإسلامي  لفقه 

لقيم،  لموقعين»بن  ية.ه1423، 1، «علا  لسعو  ، لجو بن    ، 
 ، لنجا لإ»بن  .ه1419، 1، «منتهى  لرسالة، بير  ، مؤسسة 
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269  ، لهما لقدير»بن  ية، مصر. ،ه1316، 1، «فتح  لأمير ل كبر   لمطبعة 

 ، حمد»بن بد لإما  لى مذهب  .ه1401، 2، «لمدخل  لرسالة، بير  ، مؤسسة 
ل كبر»بن تيمية،  .ه1408، 1، «لفتا  لعلمية، بير ل كتب    ، 
نية»بن تيمية،  لنو عد  ية.ه1422، 1، «لقو لسعو  ، لجو بن    ، 

 ، لفقهيةلقو»بن جز .«نين  لقلم، بير   ، 

لهيثمي،  لطلا»بن حجر  لمحتا شر منهج  ، مصر.ه1357، «تحفة  ل كبر ية  لتجا لمكتبة   ، 
 ، .ه1424، 3، «لمحلى»بن حز لعلمية، بير ل كتب    ، 

لجد(،  شد ) لممهد»بن  .ه1408، 1، «لمقدما  لإسلامي، بير لغر    ، 
شد لحفيد(، بن  لمقتصد»، ) نهاية  لمجتهد  ية  .ه1402، 6، «بد لمعرفة، بير   ، 

لمختا»بن عابدين،  لد  لمحتا على  .ه1423، 1، «  يا لر ل كتب،   ،  عالم 

لأحكا»بن عاصم،  لعقو  لحك ا في نكت  لعربية، مصر.ه1432، 1، «تحفة  لآفا    ، 
لبر،  مشق.ه1414، 1، «ستذكالا»بن عبد   ،  قتيبة، 

 ، لحكا»بن فرحو .ه1423، 1، «تبصر  يا لر ل كتب،   ،  عالم 
مة،  . ه1417، 3، «لمغني»بن قد يا لر ل كتب،   ،  عالم 

هيم بن محمد،  بر .ه1424، 1، «لفر»بن مفلح،  لرسالة، لبنا  ، مؤسسة 
لمقنعلمبد»بن مفلح، محمد بن مفلح،  .ه1418، 1، « في شر  لعلمية، بير ل كتب    ، 

لنظائر»بن نجيم،  .ه1419، 1، «لأشبا  لعلمية، بير ل كتب    ، 
ئق»بن نجيم،  لر لعلمية، مصر.1، «لبحر  لمطبعة   ، 
 ، هر لعقد»بو  ية  نظر لعربي، مصر.ه1396، «لمل كية  لفكر    ، 

ير،  لد لصغيرلش»حمد  ، مصر.«ر  لمعا   ، 
لريسوني،  لشاطبي»حمد  لإما  لمقاصد عند  ية  لعالمية للكتا ه1412، 2، «نظر   ،

 لإسلامي.
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270  ،) لملقب بعمير لبرلسي) حمد  لقليوبي،  حمد  عمير على شر منها »حمد بن  لقليوبي  حاشيتا 

لبابي ه1375، 3، «لطالبين ، مصر.، مكتبة مصطفى   لا
نس،  نة»لإما مالك بن  .ه1415، 1، «لمد لعلمية، بير ل كتب    ، 

نة»لإما مالك،  .ه1415، 1، «لمد لعلمية، بير ل كتب    ، 
ية»لبابرتي،  لهد لفكر.«لعناية شر    ، 

يد،  بو  لل   ه  حكامها »بكر عبد  ية  لتجا لبنكية  لائتما حقيقتها  ، ه1416، 1، «لشرعيةبطاقة 
. لرسالة، بير  مؤسسة 
يد،  بو  لل   ه  حكما»بكر عبد  يخا  لتأليف تا : «حق  لنو»، بحث ضمن كتا ، 1، «فقه 

.ه1416 لرسالة، بير  ، مؤسسة 
يد،  بو  لل   ه  لنو»بكر عبد  .ه1416، 1، «فقه  لرسالة، بير  ، مؤسسة 

لهندية»لبلخي،  ية، مصر.ه1310، 2، «لفتا  لأمير ل كبر  لمطبعة   ، 
 ، لمختصر»بهر لإسلامية، قطر. ه1435، 1، «لد في شر  لشؤ  قا  لأ   ، 

لإ»لبهوتي،  .ه1421، 1، «شر منتهى  لرسالة، لبنا  ، مؤسسة 
لإقنا»لبهوتي،  لقنا عن متن  .ه1418، 1، «كشا  لعلمية، بير ل كتب    ، 

لتحفة»لتسولي،  .ه1418، 1، «لبهجة في شر  لعلمية، بير ل كتب    ، 
 ، لنير»لحد ية.ه1322، 1، «لجوهر  لخ ير لمطبعة   ، 

ني، لشهر لإسلامي» حسين بن معلو  لفقه  لتأليف في  لاختر  ،  ه1425، 1، «حقو 
. يا لر  طيبة، 

 ، لجليل شر مختصر خ»لحط ا هب  .ه1416، 1، «ليلمو لعلمية، بير ل كتب    ، 
لشيخ:  قا»حمد  لأ صوله، ا، مذكر م«قضايا معاصر في  .2005جستير فقه   ، جامعة 

.ه1426، 1، «مختصر خليل»خليل،  لقاهر لحديث،    ، 
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271  ، لدبيا لفقهي»بيا بن محمد  لتكييف  لائتما  ي«بطاقا  لشهر لقصيم  ها ، مجلة  لتي تصد ة، 

لعد  لقصيم،  لصناعية بمنطقة  ية  لتجا  .2008  -1429، شعبا 129لغرفة 
ل كبير»لدسوقي،  لشر  لدسوقي على  لعربية.«حاشية  ل كتب  حيا    ، 

لنهى»لرحيباني،  لي  مشق.1381 ه، 1، «مطالب  لإسلامي،  لمكتب   ، 
 ، لمصر لائتما »فيق يونس  لفقه «سة شرعية عملية موجز –بطاقة  ، منشو بمجلة مجمع 

لمكرمة، عد لإسلامي بمكة  لعالم  بطة  لتابع لر  .7لإسلامي 
لمنها»لرملي،  لى شر  لمحتا  .ه1424، 3، «نهاية  لعلمية، بير ل كتب    ، 

قا،  لز حمد  قا، مصطفى  لعا»لز لفقهي  له1418، 1، «لمدخل  مشق.،    قلم، 
كشي،  عد»لز لقو ل كويتية.ه1405، 2، «لمنثو في  قا  لأ   ، 

 ، لأنصا يا  لمطالب»كر لإسلامي.«سنى  لكتا    ، 
 ، لأنصا يا  لطلا»كر لوها بشر منهج  لعلمية، ه1418، 1، «فتح  ل كتب    ،

.  بير
لنظائر»لسبكي،  . ، ه1411، 1، «لأشبا  لعلمية، بير  ل كتب 

.ه1414، «لمبسو»لسرخسي،  لمعرفة، بير   ، 
لهاشمي،  هيم  بر لإسلامي »سلطا بن  لفقه  حكامها في  نية  لال كتر ، ه1432، 1، «لتجا 
. يا لر شبيليا،    كنو 
لبجيرمي،  لخطيب»سليما بن محمد  لحبيب على شر  ل كه1417، 1، «تحفة  لعلمية، ،   تب 

.  لبنا
 ، لفقها»لسمرقند .ه1405، 1، «تحفة  لعلمية، بير ل كتب    ، 

لأصو»لسمعاني،  لة في  لأ طع  .ه1418، 1، «قو لعلمية، بير ل كتب    ، 
لنظائر»لسيوطي،  .2010، 1، «لأشبا  لعلمية، بير ل كتب    ، 

فقا»لشاطبي،  ية.، ه1417، 1، «لمو لسعو  ، بن عفا   
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272 ، مصر.ه1422، 1، «لأ»لشافعي،  لوفا   ، 

ني على  لشر ني حاشية  لمنها»لشر لمحتا في شر  ية، « تحفة  لتجا لمكتبة  لهيثمي،  لابن حجر 
 مصر.

 ، لشافعي لمهذ»لشير لإما  .ه1416، 1، «في فقه  لعلمية، بير ل كتب    ، 
 ، لمسالكبل»لصا لسالك لأقر  ، مصر.«غة  لمعا   ، 

لضرير،  لأمين  لائتما»لصد يق محمد  يعة «بطاقا  لشر نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  ، مؤتمر 
لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  لقانو

بي من  لأ ب 11لى  9صناعة   .ه1424يع 
 ، لإسلامية»لطاهر بن عاشو لشريعة  .ه1421، 2، «مقاصد  لأ لنفائس،    ، 

ضة»لطوفي،  لر ية.ه1419، 2، «شر مختصر  لسعو لإسلامية،  لشؤ    ، 
لإسلامي»عب ا حسني محمد،  لفقه   .ه1413، 1، «لعقد في 

لبعلي لحميد  لائتما »، عبد  لفقهيبطاقا  لتخريج  لفني  لتصوير  لأعما «لمصرفية،  ، مؤتمر 
لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  لقانو لشريعة  نية بين  لال كتر لمصرفية 

بي من  صناعة  لأ  11لى  9لمتحد بالتعا مع غرفة تجا   .2، ه1424بيع 
لسند، لل   ه  لرحمن بن عبد  نية» عبد  لإل كتر لفقهية للتعاملا  ،  ه1424، 1، «لأحكا 

. ، بير  لو
 ، بو غد لستا  لائتما »عبد  لشرعي حولها –بطاقة  لحكم  ها  لفقه «تصو ، منشو بمجلة مجمع 

لمكرمة، عد لإسلامي بمكة  لعالم  بطة  لتابع لر  .12لإسلامي 
 ، لبخا لعزيز  لأسر »عبد  لبزكشف  صو  لعلمية، ه1418، 1، «عن  ل كتب    ،

.  بير
سماعيل،  حمد  ل كريم محمد  لفقهية»عبد  حكامها  لمصرفية، حقيقتها  ، ه1432، 2، «لعمولا 

. يا لر شبيليا،    كنو 
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273  ، لباحو لل   ه بن سليما  حكامها»عبد  لمالية، ماهيتها  لمعاملا  جلة ، مقا منشو بم«بطاقا 

لعد  ية،  لسعو لعد  ها   لتي تصد  .ه1426، 27لعد 
لمنيع،  لل   ه بن سليما  لائتما»عبد  لإسلامي «بطاقة  لعالم  بطة  لتابع لر لإسلامي  لفقه  ، مجلة مجمع 

لعد لمكرمة،   .11بمكة 
لمجمع حو  لمنيع، مناقشا  لل   ه بن سليما  لائتماعبد  لتابع ، مجلة مجمع بطاقة  لإسلامي  لفقه 

لعد لمكرمة،  لإسلامي بمكة  لعالم  بطة   .12لر
لربيعي،  لل   ه بن محمد  لآلي»عبد  لصر   لفقهي لاستعما بطاقة  ، مكتبة ه1426، 1، «لتخريج 

 . يا لر  لرشد، 
لقرني،  لل   ه بن مسعد بن محمد  لعقو»عبد  لقضائية لقاعد )تصحيح  لفقهية  لى من  لتطبيقا 

لمالية لمعاملا  ، «بطالها( في  لإما محمد بن سعو ، جامعة  لعالي للقضا لمعهد  سالة ماجستير،   ،
 .ه1434

ني،  لعمر لل   ه محمد  لمركبة»عبد  لمالية  ياه1427، 1، «لعقو  لر شبيليا،   ،  كنو 
 ، بو سليما لوها  لسحب »عبد  ضية  لإقر لبنكية  لرصيدلبطاقا  ، 2، «لمباشر من 

مشق.2003 لقلم،    ، 
لمجمع حو  لنشمي، مناقشا  لائتماعجيل جاسم  بطة بطاقة  لتابع لر لإسلامي  لفقه  ، مجلة مجمع 

لعد لمكرمة،  لإسلامي بمكة   ، 10لعالم 
 ، هيم سرحا بر ني»عدنا  لإل كتر نية ب« لوفا  لال كتر لمصرفية  لأعما  لشريعة مؤتمر  ين 

لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  لقانو
بي من  لأ  11لى  9صناعة   ه1424بيع 

ني،  لزهر لإسلامي»عدنا بن جمعا  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا  كتو بكلية «حكا  سالة   ،
ل سا  لد ، لشريعة  لقر لمكرمة.ه1428إسلامية بجامعة    ، مكة 

 ، لعد»لعد لربانيعلى  حاشية  لطالب  لخانجي، مصر.ه1407، 1، « كفاية   ، مكتبة 
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274 لجنكو،  لر  لدين بن عبد  لمعاصر»علا  لبيو  ثر على  لإسلامي،  لفقه  ، «لتقابض في 

.ه1423، 1 لأ لنفائس،    ، 
لخفي لإسلامية»ف، علي  لشريعة  .ه1416، «لمل كية في  لقاهر لعربي،  لفكر    ، 

 ، لأحكا»علي حيد لحكا شر مجلة  .ه1423، 1، «  يا لر ل كتب،   ،  عالم 
لأشقر،  لائتمانية»عمر سليما  لبطاقا  لنفائس، «سة شرعية في    ،1 ، لأ  ،2009. 

 ، لذم ةلبيع عل»لعياشي فد ما يثبت في  لغائبة  لصفة للعين  قم ه1421، «ى  لبحث  من  56، 
لإسلامي للتنمية،  لتابع للبنك  يب  لتد لإسلامي للبحو  لمعهد  ها  لتي ي صد لبحو  سلسلة 

.  جد 
ية»لعيني،  لهد .ه1420، 1، «لبناية شر  لعلمية، بير ل كتب    ، 

لي،  لإ لوجيز»لغز لشافعيفي فقه  .ه1425، 1، «ما  لعلمية، بير ل كتب    ، 
لي،  لمذهب»لغز ، مصر..ه1417، 1، «لوسيط في  لسلا   ، 

يني،  لد لمقا»فتحي  لإسلامي  لفقه  لابتكا في  لرسالة، ه1401، 2، «حق  ، مؤسسة 
.  بير

 ، لوها لمكرمة«لمعونة»لقاضي عبد  ية، مكة  لتجا لمكتبة   ،. 

 ، لقد»لق د  .ه1426، 1، «مختصر  ، بير يا لر  ، مؤسسة 
في،  .1،1994، «لذخير»لقر لإسلامي، بير لغر    ، 
في،  لعلمية، بيره1418، 1، «لفر»لقر ل كتب    ، . 

لصنائع»لكاساني،  ئع  .ه1406، 2، «بد لعلمية، بير ل كتب    ، 
 ، ل»لما .1997، 1، «تلقينشر  لإسلامي، بير لغر    ، 

 ، لسلطانية»لما ل كويت.ه1409، 1، «لأحكا  بن قتيبة،    ، 
 ، ل كبير»لما . ه1419، 1، «لحا  لعلمية، بير ل كتب    ، 
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275 لحربي،  لائتما»مبا جز  لش«بطاقا  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  ، ، مؤتمر  لقانو ريعة 

بي  صناعة  لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  تنظيم كلية 
لأ  11لى  9من   .ه1424بيع 

لإسلامي بجد لمؤتمر  لتي تصد عن منظمة  لفقهي  لمجمع   .12، 6، 5لأعد ، مجلة 
لمؤلفين،  لفقهية»مجموعة من  ل كويت.ه1404، 2، «لموسوعة  لسلاسل،    ، 

 : لشباني، مقا بعنو لل   ه  لمعاصر»محم د بن عبد  لنقدي ة  لأ  ية، «لربا  لسعو لبيا  ، مجلة 
 .ه1417، 103لعد

لعثماني،  لمجر»محم د تقي  لحقو  : «بيع  بحو في قضايا فقهية »، بحث منشو ضمن كتا
مشق. ،  ه1424، 1، «معاصر  لقلم، 

 ، فت عثما لائتما»محمد  لشريعة «ماهية بطاقة  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  ، مؤتمر 
لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  لقانو بجامعة  لشريعة  ، تنظيم كلية  لقانو

بي من  لأ  11لى  9صناعة   .ه1424بيع 
لشر  ئلي، محم د شريف بشير  لو لل   ه بن سعيد  خليفة بن عبد  نية »يف  لإل كتر لتجا  بر عقو 

جي لنمو نسيتر  لأ قانو  لإسلامي  لفقه  لتي تصد «بين  لإسلامية  لية للمالية  لد سر  ، مجلة 
لثاني، ي لعد   ، لأ لمجلد  يا،  ، ماليز لا لنبو لشرعية بكو لعالمية للبحو  يمية  لأكا ونيو عن 

2011. 

لشريف،  لغفا  .1999، 1، «بحو فقهية معاصر»محمد عبد  ، بير بن حز   ، 
لفقهية»محم د عثما شبير،  تطبيقاته  لمستجد  لفقهي للوقائع  لقلم، ه1435، 2، «لتكييف    ،

 مشق.
لإسلامي»محم د عثما شبير،  لفقه  لمعاصر في  لمالي ة  لنفائس، ه1428 ،6، «لمعاملا    ،

.  لأ
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276 هيم،  لإبر لحديثة»محم د عقلة  لاتصا  لعقو بوسائل  جر  ، ه1406، 1، «حكم  لضيا   ،

.  لأ
لقر بن عيد،  لائتما»محم د علي  لعد«بطاقا  لفقه،   7،مجلة مجمع 

لمدخلي،  بيع  لفقه »محمد منصو  نية في  لإل كتر لتجا  ، بحث منشو بمجلة «لإسلاميخلاقيا 
لمجلد  ل كويت،  لإسلامية، جامعة  سا  لد لعد 20لشريعة   .2005لعا  63، 

 ، لإسلامي»محمو بلا مهر لفقه  لحق في  ية  .1998، 1، «نظر لقاهر لعربية،  لثقافة    ، 
 ، لخلا»لمر جح من  لر حه1375، 1، «لإنصا في معرفة  لعربي، ،   لتر  يا 

.  بير
ية»لمرغيناني،  تشي.ه1417، 1، «لهد لإسلامية، كر لعلو  لقر    ، 

قا،  لز حمد  لإسلامي»مصطفى  لفقه  لعامة في  لالتز  ية  لى نظر ،  ه1420، 1، «لمدخل 
مشق.  لقلم، 

قا،  لز لبيع»مصطفى  مشقه1433، 2، «عقد  لقلم،    ،. 
 ، عد»لمق ر لإسلامي، مكة.«لقو لتر  حيا   ، مركز 

 ، لعز لي  حمد  عدنا  لبحر  لمترتبة بموجبها»ممد خليل  لقانونية  لآثا  لائتما  ، «بطاقا 
يعة  لشر ، تنظيم كلية  لقانو لشريعة  نية بين  لال كتر لمصرفية  لأعما  نة، مؤتمر  سة قانونية مقا

بي من لقانو صناعة  لمتحد بالتعا مع غرفة تجا  لعربية  لإما  بيع  11لى  9 بجامعة 
 .ه1424لأ 

 ، لأحكا»منلا خسر لحكا شر غر  لعربية.«  ل كتب  حيا    ، 
 ، لإكليل شر مختصر خليل»لمو  لفكر.ه1412، 3، «لتا    ، 

 ، يه حم ا لمستجد»نز نما منها لعقو  بطها  لإسلامي، عد «ضو لفقه   .10، مجلة مجمع 
 ، َ ا يه حم لاقتصا»نز لما  مشق.ه1421، 1، «قضايا فقهية معاصر في  لقلم،    ، 
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277  ، يه حم ا لفقها»نز ية في لغة  لاقتصا لمالية  لمصطلحا  لقلم، ه1429، 1، «معجم    ،

 مشق.
 ، ن»لنفر لد كه  .ه1418، 1، «يلفو لعلمية، بير ل كتب    ، 

 : لإسلا»لنو عد  قو لسنن  لأحكا في مهما  لرسالة، ه1418، 1، «خلاصة  ، مؤسسة 
.  لبنا

 ، . ،ه1400، 2، «لمجمو»لنو ، جد  شا لإ  مكتبة 
 ، لمفتين»لنو عمد  لطالبين  .ه1426، 1، «منها  ، جد لمنها   ، 
لإسلامي»يشة، هشا قر  لفقه  لعقد في  ية  .ه1429، 1، «نظر ، بير بن حز   ، 

لبحرين،  لإسلامية،  لمالية  جعة للمؤسسا  لمر لمحاسبة  لمالية »هيئة  لشرعية للمؤسسا  لمعايير 
لبحرين، ه1430، «لإسلامية  ،18. 

لزحيلي،  لته»هبة  لإسلامي  لفكه1405، 2، «لفقه  مشق.،    ر، 
لزحيلي،  حلو»هبة  فتا  : بحو  لمعاصر لمالية  لفكر، ه1423، 1، «لمعاملا    ،

 مشق.

لزحيلي،  لائتما»هبة  لي «بطاقا  لد لإسلامي  لفقه  لخامسة عشر لمجمع  ، بحث مقد للد 
لإسلامي، مسقط ) سلطنة ع ما (  لمؤتمر  فق 1425 لمحر   19 - 14لتابع لمنظمة  لمو  – 6ه ، 

 .2004 ما 11

معاجم  لغة 
 ، لعر»بن منظو .ه1414، 3، «لسا  ، بير  ،  صا

لمقنع»لبعلي،  لفا  .ه1423، 1، «لمطلع على  ، جد لسو  ، مكتبة 
يفا»لجرجاني،  .ه1403، 1، «لتعر ، لبنا لعلمية بير ل كتب    ، 
 ، .ه1399، 2، «لصحا»لجوهر لعلم للملايين، بير   ، 

 ، ا بن عرفة»لرص  .1993، 1، «شر حد  لإسلامي، بير لغر    ، 
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278  ، ية»لعسكر للغو لفر  لإسلامي، قم.ه1412، 1، «معجم  لنشر   ، مؤسسة 

 ، با لرسالةه1426، 8، «لمحيط لقامو»لفير   ، مؤسسة 
لمنير»لفيومي،  .1922، 5، «لمصبا  لقاهر ية،  لأمير لمطبعة   ، 

لفقها»محم د  قلعه جي،  .ه1416، 1، «معجم لغة  يا لر لنفائس،    ، 

 ، لمعر»لم طَر    يد، حلب.ه1399، 1، «لمغر في ترتيب  سامة بن   ، مكتبة 

لطبقا يخ   لتا

 ، لأعيا»بن خلكا .ه1398، «فيا  ، بير  ،  صا
حمد»بن مفلح، محمد بن مفلح،  لإما  صحا  كر  شد في  لأ ، مكتبة ه1410، 1، «لمقصد 

. يا لر  لرشد، 
لباباني،  لمصنفين»سماعيل باشا  ثا  لمؤلفين  سما  َ فين  لعا لتر ه1951، «هدي  ة  حيا    ،

.  لعربي، بير
لشعر»لجمحي،  لمدني، «طبقا فحو    ،.  جد

ل كبر»لسبكي،  لشافعي ة  لعربية، مصر.ه1413، 2، «طبقا  ل كتب  حيا    ، 
ل كبر»لسيوطي،  لشافعية  لنشر، مصر.ه1413، 2، «طبقا   ، هجر للطباعة 

لقرشي،  لقا  لحنفية»عبد  لمضية في طبقا  هر  لنشر ه1413، 2، «لجو ،  هجر للطباعة 
. لقاهر يع،   لتو

لحا عشر»لمحبي،  لقر  عيا  لأثر في  .«خلاصة  ، بير  ،  صا
لقانو  مؤلفا في 

لليل،  بو  هيم  لمقا»بر لقانو  تي  لإما لقانو  حكا  ني في ضو  لإل كتر لعقد  ، «بر 
نية، منظم لإل كتر لأمنية للعمليا  لقانونية  نب  لجو لأ حو  لعلمي  يمية  لمؤتمر  كا لمؤتمر: 

بي  لمنعقد من  –شرطة  سا  لد لبحو   .28/4/2003لى 26مركز 
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279 لليل،  بو  لدسوقي  هيم  ية»بر لفكر لمل كية  حقو  ني  لإل كتر بحا مؤتمر «لنشر  ، منشو ضمن 

لإما لمنعقد بمركز  نية(  لإل كتر لحكومة  نية،  لإل كتر لتجا  نية ) لإل كتر  لمعاملا 
بو ظبي،  تيجية،  لإستر لبحو  سا   .2009ما  20-19للد

لنعيمي،  لقانونية»لا يعقو  طبيعته  ني، مفهومه  لإل كتر لمعاملا «لوكيل  ، مؤتمر 
نية . 2009ما ، لإل كتر لإما ، جامعة  لقانو  ، كلية 

لمت»ليا بن ساسي،  لقانونية  لمسائل  ني  لإل كتر لتي «عل قةلتعاقد  لباحث  ، مقا منشو بمجلة 
لعد قلة،   .2003، 2تصد عن جامعة 

 ، لمعلوما»حسن طاهر  ئم نظم  لأمنية، ه1420، 1، «جر لعربية للعلو  يمية نايف  كا  ،
. يا  لر

نة،  مها يوسف خصا  ، لموقع »شا محمد تيسير حطا لتجا على  لقانوني للمحل  لنطا  تطبيق 
ني لإل كتر لعد «لتجا   ، لقانو لشريعة  ، جامعة 2011، 46، مقا منشو بمجلة 

 ،  .369لإما
 ، .1986، «لوسيط»لسنهو لعربي، بير لتر  حيا    ، 

 ، خر لصد  لمنعم فر  لقانو»عبد  لعامة في  .2000، «لمبا  لقاهر  ، مكتبة عين شمس، 
يقا لانترنت»، عمر خالد  لبيع عبر  .2007، 1، «عقد  لأ  ،  حامد، 

با خليل،  ني»ماجد محمد سليما  لإل كتر .ه1430، 1، «لعقد  يا لر لرشد،   ، مكتبة 
 ، هيم منصو بر تطبيقاتهما»محم د  لقانو  لحق  لجامعية، 2001، «نظريتا  لمطبوعا  يو   ،

ئر.  لجز

لحق بوجه عالوجيز »محم د حسنين،  ية  ئر.1985، «في نظر لجز  ، لوطنية للكتا سة  لمؤس   ، 
لرقمي»لهيتي،  محم د حما لجنائية للمصنف  لحماية  ، «نطا  لقانو لشريعة  ، مقا منشو بمجلة 

.2011، 48لعد لمتحد لعربية  لإما  ، جامعة  لقانو لشريعة   ، كلية 
 ، ل»محم د علي عمر لقانونيةمبا   ، جامعة عين شمس.«علو 
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280 لقانونية»ها مسلم يونس،  طبيعتها  لانترنت  لنطا على  فدين «سما  لر ، مقا منشو بمجل ة 

، عد  .2005، 25لحقو لعر لموصل،   ، جامعة 
لآلي»يوسف عو غانم،  لحاسب  عد  لقانوني لعقو  لقانو «لتكييف  ، بحث منشو بمجلة 

، للد لعر  ، لقانو بجامعة  قا لتي تصد عن كلية  لقانونية،  لأبحا  ، 2011سا 
 .3لعد

خر  مؤلفا في تخصصا 
 ، لي للاتصالا لد توكو »لاتحا  لقائمة على بر لشبكا   .2005، ، جنيف، سويسرipكتي ب 

 ، فو ، «لانترنت»نو  لعربية للعلو لد   ،1 ،  ،.1998، بير
 : ية، مقا بعنو لسعو يا  لر فق على تخفيف سيطرتها على »جريد  لمتحد تو لولايا 

لعد «لإنترنت لخميس 15088،  ية.2009كتوبر 15 -ه  1430شو  26،  لسعو  ، 
عم ا خير بك،  لملحم  لإنترنت»حسا  مشق.2000، 1، «شبكا  لرضا،    ، 

، خر لقاضي  لانترنت» يا  لى  ، «مقدمة  لصفا ،  -، عما 1،    .ه1420لأ
تي،  لرقمي»يا غريو لصو  يع، حلب.2007، 1، «تعلم تقانا  لتو  ، شعا للنشر 

 ، لها لكمبيوتر -لانترنت»ين عبد  يمية، «لعالم على شاشة  لأكا لمكتبة   ،1 ، لقاهر  ،
1996. 

لحميد بسيوني،  لاصطناعيل»عبد  لمصرية، «ذكا  لجامعا  لنشر   .ه1414، مصر، 1،  

ند هولمز، يفيس  لكMP3» غا ها  نك تستطيع  عر  كن  ، ه1420، 1، «! لم 
لعربي ، بير ةلد   .للعلو

لسيد حسين،  لعالمية للمعلوما»فا  لشبكة  لق«لإنترنت:   ، لعامة للكتا لمصرية  لهيئة   ، ، اهر
1998. 

 ، خر لإنترنت»ماهر سليما  لرضا للنشر، «ساسيا  مشق، 1،    ،2000. 
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281  : لمخلفي، مقا بعنو لضيا»محم د  لند  لإنترنت بين  لعربي على  ، عد «لمحتو  يا لر ، يومية 

لحجة15496،21 فق ه 1431   .2010نوفمبر 27لمو

لا لكتا في »محم د عنا سالم،  لثالثة لا حد  مشق.2010، 2، «لألفية  لفكر،    ، 
لعبيد،  لمستقبل»منصو فهد صالح  ستثما  ، «لإنترنت:  لعبيكا ، 1، مكتبة  يا لر  ،

1996. 

 نصو قانونية
فق: ه1395مضا عا  20لمؤ في  58-75لأمر  لمو لقانو 1975سبتمبر  26،  لمتضمن   ،

ل لمتمم.لمدني  لمعد   ، ئر  جز

بي لأ يخ CEE/91/250قم  لتوجيه  لصا بتا لقانونية  1991ما  14،  لمتعل ق بالحماية 
قم بي  لأ لرسمية للاتحا  يخ  122لجريد   .1991-5-17لصا بتا

لى عا  19لمؤ في  05-03لأمر  لأ فق 1424جما  لمو يلية سنة  19ه   ق عل  ، يت2003جو
لمجا لحقو  لمؤلف  ئر(بحقو  لجز (. 

ئر2005يونيو 20لمؤ في  10-05لقانو  لجز لمدني  لقانو  لمتضمن تعديل   ،. 
قم  لاتحا  ، صا في  2006لسنة  1لقانو  لمتحد لعربية  لإما  لة  لحجة  30لد  

فق 1426  .2006يناير  30 لمو
قم  لأمريكية(2009ما  22لصا في  24-111لقانو  لمتحد  لولايا  (. 
قم  فق 1432محر 23لمؤ في  13-10لقانو  لمو لمالية 2010يسمبر 29ه ،  لمتضمن قانو   ،

ل2011لسنة  قم ،  لرسمية  ئر(2010لسنة 80جريد  لجز (. 
ية، صا بموجب  لسعو لعربية  نية للمل كة  لإل كتر لتعاملا  قم نظا  لمل كي  لمرسو 

لأ  8،مؤ في 18  .ه1428بيع 

بي لأ لمتعل  1997ما  20لمؤ في  07-97قم  ،لتوجيه  لعقو ،  لمستهلك في  ق بحماية 
 لمبرمة عن بعد.
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يا  لمحتو  فهر 
 1 لمقدمة

 1 تمهيد
لموضو  2 همية 

لموضو ختيا   2 سبا 
 3 لإشكالية

لبحث  4 هد 
لسابقة سا   4 لد

لانترنت (1لمرجع لمعلوما ) شبكة  لآلي  لحاسب  نية  لإل كتر لفقهية للتعاملا  لأحكا   : 5 
حكامها :2لمرجع  نية  لإل كتر  6 لتجا 
لإسلامي3لمرجع  لفقه  نية في  لإل كتر لتجا  حكا   : 7 
لفقه 4لمرجع  نية في  لإل كتر لتجا   8 لإسلامي: 
لإسلامي5لمرجع  لفقه  نية من منظو  لإل كتر لتجا   : 8 
لإسلامي6لمرجع  لفقه  لانترنت في  لبيع عبر   9 : عقد 
ني7لمرجع  لإل كتر لبَيْع   9 : تكوين عقد 

لبحث  10 خطة 
لمتبع  11 لمنهج 

سة لد  11 تحديد مجا 
لعمل  12 طريقة 
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287 : تمهيد حو شبكة  لأ  13 لانترنتلفصل 

لانترنت يف شبكة  : تعر لأ  13 لمبحث 
لانترنت لية عمل شبكة  لثاني:   17 لمبحث 

لانترنت يخ  لثالث: تا  23 لمبحث 
لانترنت بوجه عا لبَيْع عبر  لثاني: عقد   29 لفصل 

: عقد  لأ لإسلاميلمبحث  لفقه  كانه في   30 لبَيْع 
لبَيْع يف عقد  : تعر لأ  31 لمطلب 

يف بالعقد بصفة عام ة لتعر  : لأ  31 لفر 
ة لبَيْع بصفة خاص  يف بعقد  لتعر لثاني:   34 لفر 

لبَيْع كا عقد  لثاني:   40 لمطلب 
لعاقد  : لأ  43 لفر 

لعقد لثاني: محل   53 لفر 
لصيغة لثالث:   60 لفر 

لانترنت. لبيع عبر  لثاني: ماهية عقد   69 لمبحث 
لانترنت لبيع عبر  يف بعقد  لتعر  : لأ  69 لمطلب 

لثاني لانترنتلمطلب  لبيع عبر   71 : خصائص عقد 
لانترنت لآلية في عقو   : لأ  71 لفر 

لا لبَيْع عبر  لمتعاقدين في عقو  لثاني: تباعد   79 نترنتلفر 
ني لال كتر لدفع  لثمن باستخد بطاقة  فع  لثالث:   81 لفر 

لانترنت لعاقد في بيو  لثالث:   83 لفصل 
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288 لانترنت لمتعاقدين عبر  هلية   : لأ  84 لمبحث 

لانترنت لمتعاقد عبر  هلية  لتأكد من   : لأ  84 لمطلب 
لانترنت لمعنو للتعاقد عبر  لشخص  هلية  لثاني:   86 لمطلب 

لقانو ية في  لمعنو لشخصية   : لأ  86 لفر 
لإسلاميلفر لفقه  ية في  لمعنو لشخصية  لثاني:    88 

لانترنت ية للتعاقد عبر  لمعنو لشخصية  لثالث: صلاحية   95 لفر 
لت لثالث:  لانترنتلمطلب  لعاقدين عبر  ية   96 أكد من هو

لانترنت لمبيع عبر  لولاية على  لثاني:   100 لمبحث 
لانترنت لرضا في بيو  لثالث:   102 لمبحث 

لانترنت لبيع عبر  بع: صيغة  لر  104 لفصل 
لانترنت لآلي عبر  لتعاقد  : تكييف  لأ  105 لمبحث 

لانترنت لآلي عبر  لبَيْع  لقانوني لعقد  لتكييف   : لأ  106 لمطلب 
لانترنت لبيع عبر  لقانونية حو تكيف عقد  لآ   : لأ  106 لفر 

لانترنت لبيع عبر  لقانونية حو تكيف عقد  لآ  لثاني: خلاصة   109 لفر 
لانترنت. لآلي عبر  لبَيْع  لشرعي لعقد  لتكييف  لثاني:   111 لمطلب 

لانترنت لبَيْع عبر  لمتعاقدين في عقو  لثاني: تباعد   118 لمبحث 
لمكا لتباعد من حيث   : لأ  119 لمطلب 
لزما لتباعد من حيث  لثاني:   121 لمطلب 

لمتعاقدين لمتعلقة بتباعد  لفقه  لثالث: قر مجمع   122 لمطلب 
لأ  123 لقر 
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289 لثاني  124 لقر 

لبيع نعقا  قت  لمشتر  لمبيع عن  لثالث: غيا   126 لمبحث 
لإسلامي لفقه  لصفة في  لغائب على  : بيع  لأ  126 لمطلب 

لصفة لغائب على  يف بيع  : تعر لأ  127 لفر 
لصفة لغائب على  لثاني: حكم بيع   128 لفر 

لصفة لغائب على  لفقهية حو بيع  لآ  لثالث: خلاصة   131 لفر 
لثاني:  لانترنتلمطلب  لبيع عبر  لمبيع في   135 صف 

لانترنت لبيع عبر  ية في  لر لثالث: خيا   137 لمطلب 
لانترنت لمبيع عبر شبكة  لخامس:   140 لفصل 

لانترنت لتقابض في عقو  : تحقق  لأ  141 لمبحث 
ية لمبيْع سلعة غير ما : حالة كو  لأ  142 لمطلب 

ية لمبيْع سلعة ما لثاني: حالة كو   145 لمطلب 
لمبيْع لتأخير في تسليم  : حكم  لأ  146 لفر 

لمبيْع. لمتعلق بنقل  لعقد  لبَيْع  لجمع بين عقد  لثاني:   149 لفر 
لانترنت لحاسوبية عبر  لتطبيقا  لثاني: بَيْع   154 لمبحث 

بيا قيمتها لحاسوبية  يف بالتطبيقا  لتعر  : لأ  154 لمطلب 
لحاسوبية يف بالتطبيقا  لتعر  : لأ  155 لفر 

لقيمة لثاني:  لحاسوبية لفر  ية للتطبيقا   159 لإقتصا
لحاسوبية لتطبيقا  لثاني: تكييف   162 لمطلب 

لقانوني لتكييف   : لأ  163 لفر 
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290 لشرعي لتكييف  لثاني:   165 لفر 

لحاسوبي كلي ا لتطبيق  لثالث: بيع   169 لمطلب 
لتطبيق ستخد  خصة  بع: بيع  لر  170 لمطلب 
لمقتر بالعقد لشر  شكالية   : لأ  171 لفر 

لتأقيت في بيع  شكالية  لثاني  لتطبيقلفر  ستخد   177 خصة 
نية لإل كتر لمصن فا  لثالث: بيع   181 لمبحث 

لرقمية. لمصنفا  : ماهية  لأ  182 لمطلب 
لرقمية لمقصو بالمصن فا  : تحديد  لأ  182 لفر 

لرقمية لمصنفا  لثاني: خصائص   183 لفر 
كيفية حمايتها لرقمية  لمصنفا  ها بيع  لثاني:   185 لمطلب 

لانترنت لرقمية عبر  لمصنفا  ها بيع   : لأ  185 لفر 
لرقمية لمصنفا  لتأليف في  لثاني: كيفية حماية حقو   188 لفر 

لرقمية لحقو  شكالية نظا   لثالث:   189 لمطلب 
ل لنطاقالمبحث  سما  بع: بَيْع   192 ر

لنطاقا سما  يف بنظا  لتعر لأ   193 لمطلب 
لنطاقا سما  لمتعلقة ببيع  لأحكا  لثاني:   197 لمطلب 

ني لال كتر لدفع  لثمن باستخد بطاقة  فع   : لسا  202 لفصل 
عها نو بيا  ني  لال كتر لدفع  يف ببطاقا  لتعر  : لأ  203 لمبحث 

ني لإل كتر لدفع  يف بطاقة  : تعر لأ  203 لمطلب 
ني لإل كتر لدفع  نو بطاقا  لثاني:   206 لمطلب 
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291 لفو لخصم  : بطاقا  لأ  207 لفر 

لمتجد  لإقر  لثاني: بطاقا   209 لفر 
: بط لثا لمؤج للفر  لوفا   210 اقا 

لانترنت لبَيْع عبر  نية بعقد  لال كتر لدفع  لثاني: علاقة بطاقا   212 لمبحث 
لاعتما يد  : تز لأ ني لمطلب  لال كتر لدفع   212 على بطاقا 

لانترنت لبَيْع عبر  لدفع بعقد  تبا بطاقا  لثاني:   215 لمطلب 
لمتعلق لأحكا  لثالث:  نيلمبحث  لال كتر لدفع   216 ة ببطاقا 

ني لال كتر لدفع  لبحث في موضو بطاقا  : صعوبة  لأ  216 لمطلب 
لبطا ستخد  حكا  لثاني:   221 قا بوجه عالمطلب 

لفو لخصم  ستخد بطاقة  : حكم  لأ  222 لفر 
لمتجد  لإقر  ستخد بطاقة  : حكم  لأ  225 لفر 

لمؤج ل لوفا  ستخد بطاقة  لثاني: حكم   228 لفر 
لانترنت لمتعلقة بالبَيْع عبر  لبطاقا  ستخد  حكا  لثالث:   239 لمطلب 

 244 لخاتمة
لعامة  250 لفها 

نية1 لقر لآيا   251 ( فهر 
ية2 لنبو يث  لأحا  252 ( فهر 
لفقهية3 عد  لقو  254 ( فهر 
ية4 لشعر لأبيا   255 ( فهر 
لأعلا5  256 ( فهر 



   احتويات فهرس

 

292 
292 لأماكن6  261 ( فهر 

لمعر  7 لمصطلحا   263 فة( فهر 
لتوضيحية8 لرسو   265 ( فهر 
جع9 لمر لمصا   267 ( فهر 

: لقر  267 علو 
علومه  267 لحديث 
لإسلامي  268 لفقه 

معا  277 جملغة 
لطبقا يخ   278 لتا

لقانو  278 مؤلفا في 
خرمؤلفا في تخصص  280 ا 

 281 نصو قانونية
جنبية جع   282 مر

لانترنت قع على   283 مو
يا لمحتو  286 فهر 
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